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১ম 
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য় 

শ্বক্ম্যভ্লীভলা। 
সা ট 36৫০ 
সূচীপত্র । 

বিষয় 

গ্রন্থ কারের মঙ্গলাচরণ 

মহাপ্রভুর মধ্যলীলার মুখবন্ধ সুত্রবর্ণন 

শ্ীবপকৃত শ্েধকের অর্থ কথন 

শ্রীৰপ সনাতনের মহাগ্রভুন নিকট গমনরূপ হৃত্রকথন 

মহা প্রহর অন্তালীলার প্রেমোন্াাদ গ্রলাপবর্ণনের হবূকখন 
উৎপন্ন প্রেমডঙ্গের হুঃখ বর্ণন 

ল্রীকফের রূপা্দি সেবন ব্যতীত সকলই বৃথা! তন্ন 

শ্রাকৃষ্ণদর্শনবাধক শক্রদ্বয়বর্ণন 

অটৈতব পপ্রমবর্ণন 

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কপটপ্রেমের অভাব বর্ণন 

শ্ীরু্ণ-অদর্শনে মৃহ্র্ধাদির কষ্টকরত্ব বর্ণন 

শ্রীকৃষ্ণদর্শনের উপায় জিজ্জাস্য কথন 

বিরহে গ্রপাপনণন কথন 

[বিরহে কৃষ্ণরূপনির্ণয়রূপ প্রশ্ন কথন 

শ্রীচৈতন্থলীলার শ্রেষ্ঠত্ব কথন 

মপ্যলীলায় অস্তলীপ! শবকথনে হেতু কথন 
মহাপ্রভুর মধ্যলীল! আরম্ভ কথন 

অদ্বৈতগৃহে মহা গ্রভুর গমন 
অদ্বৈতগৃহে ভোজনবিলাস বর্ণন 
অদ্বৈতগৃহে শ্রীনিতাননের ভোজনবিলাস বর্ণন 
অদ্বৈতালয়ে কীর্তনবিলাস বর্ণন 
শান্তিপুরে খচীমাতার আগমন 
রেমুণায় মহা প্রভৃর গমন 
শ্রীমাধবেন্্রপুরীর চরিত্র আব্মাদন কথন 
শ্রীমাধবেস্ত্র কর্তৃক গোপাল স্থাপন বর্ণন 
শ্ীমাধবেন্ত্রের নিকট অদ্দৈতের মন্ত্রগ্হণ কথন 

গোগীনাথের গীব্চুরির হেতু কথন 

করম পশক্তি পৃষ্ঠ 
১ ৯ টে 

৮ ১৩ ১ 

১ ৩ € 
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১ ৫ ১৪ 
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ও ০ ১৭ 

১ ৯ ১৮ 

খ ও ১৮ 

১ ১ ১৭) 

১ ৮ হও 

১ ১ ২১ 

৯ ২৩ ২৯ 

১ ১৯ ২২ 

৯ ৫ ২৩ 

১ € ২৪ 

টি ১৭ ৫ 

১ ৯৭ ১৬১ 

ঙ ৭ ২৭ 

২ ৯ ৩০ 

ন্ ৪ ৩ 

ন্ ৭ ৩১ 

্ ১৭ ৩৩ 

৪ ৩৪ 



সূচীপত্র ৪/০ 

% পরিচ্ছেদ বিষয় কণম গঞ্জ পৃষ্ঠা 
প ধর্থ » শ্রীমাধবেন্ত্র কর্তৃক গোপীনাথের অঙ্গে চ্দনলেগন কপন ১ ১৭ ৩৫ 

এ... ্রীমাধবেন্দ্রের পিদ্ধি গ্রাথ্থিকালের প্লেক কথন ২ ১ ৩৬ 

«ম * মহাগ্রভুর কটক আগমন ও সাক্ষগোপল দর্শন এবং 

তাহার বিবরণ কথন ১ ১ ৩৮ 

».» গোপালের কটকে আগমনের গ্েেতু কন ২ ৭ ৪১ 

*.. ৬. শ্রীনিত্যানন্দ কর্তৃক মহা প্রভুর দণ্ড কথন ১. ১৯ ৪২ 

৬ষ্ঠ *  জগরাথমনিরে সার্বভৌনসহ মহা পতুর মিলন কথন ১.১৫ ১5 

এ. ০. শ্রীনিতযাননাদির সার্বাৌমগৃতে গমন কথন ১. ১৩ ৪৪ 

«এ. গোগীনাগ কর্তৃক মহা গ্রভূর পরিচয় কখন ২ ২৫ ৪৪ 

্ »॥. মহাগ্ভুর বাসগ্থাণ নিণয় কপন ১ ২১ ৪৫ 

এ. 5. মহাগ্রভূর ভগবত্ত। সমন্ধে সার্বভৌম ও তাহার শিষ্যগণের সহ 

গোপীনাথের বিচার কখন ূ ২. ১৫ ৪৫ 

৮» ৮ মহাগ্রভূর বেদান্তশ্রবণ ২ ১৯ ৪৭ 

এ. ৮. মহাপ্রভু কর্তৃক বেদান্তপ্যাথ্যানের পুর্ব-আ।ডাষ কথন ১.৭ ৪৮ 

এ... 5. নির্বিশেষ ও সবিশেষ শ্রুতির সমন্বয় কথন ২ ১ ৪৮ 

এ... বেদান্ত বিচার ও ব্রঙ্গের শকি নিরূপণ ২. ১৬ ৪৮ 

৮». ৮. ব্রঙ্গের সবিশেষ স্থাপন ও করচরণদ নিরূপণ ১ ৯ ৪৯ 

».:৯. বর্ষের সঙ্চিনাননময়ত ও স্থষ্্রিকক নিরূপণ ২. ১৭ ৪৯ 

«৮. ব্রঙ্গের অচিস্থাশক্তিস্থাপন ও পরিণাম কথন ১ ৯ ৫৯ 

৪ »॥. আগতের সন্যত্ব প্রাতপাদণ ও মহাবকোর নিরপণ ১ ১৫ ৫5 

১ ৮ সার্ববভৌমের প্রতি মহাপ্রভুর কূপ কথন ২ ৭ ৫১ 

এ. ৮ সাক্ভৌমের তক পরীক্ষা ১. ৭ ৫২ 

১... মার্বতোম কর্তৃক তাগবছের পাঠ পরিবর্তন কথন ২. ১০ ৫৪ 

৭ম ০ মহাপ্রভুর সম্যাসের দিন ও ফান্তনাদিমাসের কার্য 

নিয় কথল ১ ১৬ ৫৬ 

এ. মহাগ্রতুর দক্ষিণদেশে গমন কথন ২ ২৮ ৫৭ 

৪15 কুন্মাবগ্রগৃহ্থে মহা গ্রভুর গমন কথন ১ ১৯ ৬৯ 

এ. এ কুষ্টা্িত বাসুদেবের মোচন কথন হা উর ৪ 

৮ম * নৃসিংহক্ষেতে মহা প্রভুর গমন ১.৭ ৬২ 

০. গোদ|বরীতীরে রায় সহ মহা প্রভুর মিলন কথন ২ ৯ ৬২ 

«৬ রাফ কর্তৃক সাধ্ানিরণয় ১. ১৬ ৬৪ 

এ. এ আহাগ্রভু কর্তৃক রস, গ্রেমতত ও রাধ[কৃষের শ্বরূপনি্ণয 

গ্রশ্ন কখণ ২ ১ "৭৪ 



১/০ সূচীপল্জ । 

পরিচ্ছেদ বিষয় কলম পঞ্ডক্ি পৃষ্ঠ! 

৮ম «৮ রায় কর্ত* ক্কষ্ঃশ্বরূপ বা রসতব্ব দিয় ১ ৯ ৭১ 
».:৮ রাধাঙ্গরূপ ব গ্রেমভত্বনির্ণর ২. ৩৭ ৭২ 
৪. শত রাখাকঞ্জেজ বিলাসমহন্থ কথন ২ ৮ ৭৪ 
৮ রায় কুক সাধ্যের সাধন নির্ণয় কথন ই..: ১৬ ৭৫ 
রি ্ মতা গু ও রায়ে পরশে তর কথন ২. ২৩ ৭৮ 

৬ রঃ রায়ের সংশব কথন ১ ৩ ৮১ 

৬ এ রায়ের মংশয়নির়মন কখন হ্ ২৫ ৮১ 

৯ম *«  দক্ষিণদেশে মহা প্রভৃর তীর্থপর্ম।উন ১. ১৪ ৮৩ 
25 তদ্েশন্ত তাফিকাদগণকে বৈষ্তবকরণ ১ ১৩ ৮৫ 
». ৪. বেঙ্কট ভট্রের গর্ব চুর্ণ ১১৭ ৮৭ 
». ০. রামভক্ঞ বিপ্রের দুঃখ কথন ১. ১৩ ৯০ 

রে কলঃনাস বাঙ্ছণেব উদ্ধার ই ২৯ ৯১ 

০. ৪. তন্ববাদির সহিত মহাপ্রভুর বিচার ২ ১৯ ৯২ 
১*ম *  গ্াহাপরুদ্ররাজার সহিত সার্বভৌমের কথোপকণন ১৩ ৯৮ 
৮ ০ ভ্ক্ষেত্রে মহা গ্রুব আগমন ২ ১৯ ৯৮ 
৮. এ পুরুষোত্তমবানীব পরিচয় কথন ১ ১৩ ৯৯ 
৮.৮. মহাগ্রহুব নিকট ম্বরূপদামোদয়ের আগমন কখন ই বিডি ই 
2 গোবিন্দের আগমন কখন ২ ণ ১৬২ 

». ৪. ব্রন্গানন্দ ডারঠীন মহ মহা গ্রহুন মিলনকণন ২ ১, ১৪৩: 
উঠিল ও মহা গ্রহণ মসক্ষে সর্বছীম বুক গাহাপরুজ্রের ই্চ্ছ। কথন ১ ১৬৩ ১৪৫ 

৬. ৯5. শ্ীক্ষে্ে মহা পহুব নিকট রায়ের আগমন কথন ১৮ ১৪৬ 

এ. *. সার্বভৌমের নিকট বার গাকেগ কখন ২ ১১. ১৭ 
এ.» সার্বনডীন কক টৈতন্কূপাপাপ্তির উপায় কথন ১১৬ ১৯৮ 
এ... গোলীনাথ কথ্ঠুক্ক গৌড়ীয়ভক্েরঃপরিচয় কখন ২ ২২ ১০৮ 
». % সার্্বভীমসহ রাজার প্রশ্খোন্তর কখন ২ ২৯ ১৪৯ 
». ৮. অদ্বৈতাদিমহ মহা গ্রভূর মিলন কথন ১. ৩ ১১১ 
»..:%.. ভন্তগণনহ মহাপ্রভুর বেঢ়াকীর্ভন বর্ণন ২ ২৯ ১১৩ 
১২শ ১) সাব্দভৌমের নিকট রাজার পত্রীপ্ণেরণবিবরণ কথন ১১৮ ১১৫ 
এ. এ. মহাপ্রভুর নিকট রাঙ্গপুংজর আগমন ১ ৪ ১১৭. 

১. ৬. ভক্তগণনহ মহা প্রহর গুগুঢামন্দির মার্জন যার কথন ২ ১৮ ১১৭ 
এ. 5. গুগিচামনিরে ভক্তগণসহ মহা প্রভুর কীর্তন বর্ণন ২ ২ ১১৯ 
» এ. উন্যানে ভক্তগণমহ মহাপ্রভূর ভোজন বর্ণন ১ ৩ ১২ 
». ১ শ্রীনিত্যানন্দ ও আঅদবৈতের আ্রীড়াকলহ বণন ১. ১৭ ১২১ 
*» » জগন্নাথের নেত্রোখমব দর্শন ২ ৯ ১২১ 

১১শ *  পাণ্ুবজয় দর্শন কথন ২ & ১২২ 
».০. রখাগ্রে তক্তগণসহ মহা প্রতুর কীর্ঘনাদি বর্ণন ২ ৫ ১২৩ 
১. এ. মহাগ্রভুর ভবাবেশ বর্ণন ১ ৪ ১২৭ 

১৪শ » মহাপ্রভুর নিকট বৈষ্ুববেশে রাজার গমন কথন ১ ৮ ১৩২ 

৮. ৬ বলগ্ড ভেগ ব্ণন ১ ৩ ১৩৩ 
২. ৮ ১৩৪ ইন্্রছায় মরোবয়ে ভ ভ্তগণসহ মহাপ্রভুর জলকেলি বর্ণন 
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পরিচ্ছেদ বিষয় কলম গঙক্তি পৃষ্ঠা 
১৪ ০ হ্েরাপঞ্চমী উৎসববর্ণন ২ ৫ ১৩৫ 
এ এ হেরাপঞ্চমী দর্শনে মহা গ্রভুকৃত প্রশ্রের স্বরূপ কর্তৃক 

উত্তর প্রদান কথন ১ ৫ ১৩৬ 
১৫শ » মহাগ্রভু কর্তৃক জন্মাষ্টমী গ্রভৃতির উৎসব বিবরণ কথন ২ ১ ১৪৪ 

এ. ০. মন্থাপ্রভু কর্তৃক গৌড়ীয় ভক্তগণের বিদায় কথন ১. ১৯ ১৪৫ 
এ. ৬ সার্বভৌমগৃছে মহা গ্রভৃব ভোগ্জন বিলাল বর্ণন ২ ১ ১৫১ 
এ. * সীর্জভৌমের খেদ বর্ণন ১. ২৩ ১৫৩ 
৯. অমোঘ প্রতি মহা প্রভূর কূপ! বর্ণন ১. ২৬ ১৫৪ 
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শান থে গও-স্র
পমীন 

_ 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 

০০৯-৫ট৮ এিটচ উট, “ওরা 

মস্য গ্রসাদ।দক্কোহপি সগ্ঃ সর্বিজ্ঞত বলেত 

স শ্রীচেতন্যদেরো মে ভগবান্ সম্প্রপীদড়ু ॥ ১ 

ব্য প্রগাঁদেন।ম্ব়বোধিণীং ছি বিতনোতি। শ্রীমদ্র।পা শ্ীপগবিন্বদেবো 

স শ্যামলালো। গুরু মেঁ ভগবান্ সংকৃপয়তু ॥ প্রেঠ্ঠালীভি? মেব্যমানৌ শ্বরামি ॥ ৪ ॥ 

যস্য প্রসাদাৎ অজ্ঞঃ অপি সদা (ঝটিতি) 

সর্বজতাং ব্রজেৎ। স ভগবান্ (সৈশ্বর্ধা-মা ুর্ধ্য- 
পৃঃ ) শ্রীচৈতন্থদেবঃ মে (মাং) মন্প্রসীদতু ॥১॥ ; গ্রমান্-রাসরসারস্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ। 

কর্ষণ্ বেঙথনৈরোপীর্গোপীনাখংশ্রিয়েহস্বনঃ ॥ ৫ | 

তরৈব গুদশ শ্লোকঃ_- 

বাহার ধ্পায় অজ্ঞ ব্যক্তিও মদ)! 

গর্বাজ্ঞতা লাভ করে, মেই ভগবান চৈতন্ত- | 

দেব আমার প্রতি প্রমন্ত্র হউন ॥ ১ ॥ | 
জয় জয় গোৌরচন্দ্র জয় কৃপাগিনু। 

জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু ॥ 
আধিলীলায়াং প্রথমপরিচ্ছেধে গ্রন্থকারকৃত ূ জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্ত্র। 

হত; ৯ দ্বিতীয় লোক জয় শ্ীবানাদি জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ 
বনে শ্রীকষ্ণচৈতন্জনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ। পুর্বে কহিল আদিলীলার স্তত্রগণ। 
গোৌড়োদয়ে পুষ্পবস্তো-চিত্রো৷ শলো তমোনুদো ॥২। যাহ বিস্তারিয়াছেন দাস রন্দাবন ॥ 

তত্রৈব পর্দশ শ্লে কঃ. ৃ অতএব তার, আমি এ মাত্র কৈলৈ | 

জয়তাং হুরতৌ পঙ্গো রম মন্দমতে গতী। যে কিছু বিশেষ সুত্রমধ্যেই কহিল ॥ 
মৎসর্বন্বপদাস্তেরজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ৩॥ এবে কহি শেষলীল।র মুখ্য সুত্রগণ | 

তট্্রব বোগ্ঠশ শ্লোকঃ__ এভুর অশেষ লীলা না যায় বর্ণন ॥ 
দিব্য ন্দারণ্য-কমদ্রমাধঃ তার মধ্যে যেই ভাগ দাম রন্দাবন। 
শ্ীমপরতবাগারসিংহামনস্থো। চৈতন্থমঙ্গলে বিস্তারি বরিল। বর্ণন ॥ ১॥ 



্ শ্রীপ্রীচেতন্তচরিতাম্বৃত। [ গ্রথম পরিচ্ছেদ । 

মেই ভাগের ইহা, শুত্র মাত্র যে লিখিব। 

ইহ] যে বিশেষ কিছু তাহ] বিস্তারিব ॥ 
চৈতন্যলীলার ব্যায়, দাস বৃন্দাবন। 

তার আজ্ঞায় করি তার উচ্ছিষ্ট চর্দণ ॥ 
ভক্তি করি শিরে ধরি তাহার চরণ। 

শেষলীলার সুত্রগণ করিয়ে বর্ণন ॥ 

চব্বিশ বতমর গুভুর গৃহে অবঙ্থান। 

তাহ] যেই করিল লীল। অ[দিলীল। নাম ॥ 

চকিশবতৎমর শেষে যেই মাথ মান । ূ 

' তার শুক্ুপক্ষে প্রভু করিলা অন্যান ॥ 

মন্্যান করিয়। চন্দিশ বত্র অবস্থান | 

তাহ। যেই লীলা সভার শেষলীলা নাম ॥ 

শেষলীলার মধ্য আন্ত্য দুই নাম হয়। 

লীল।ভেদে বৈষ্বগণ নাম ভেদ কয় ॥২॥ 

তার মধ্যে ছয় বনর গমনাগমন। 

নীলাচল, গৌড়, মেতুবদ্ধ, বৃন্দাবন ॥ 
তাহ! যেই লীল। তার মধ্যলীলা নম । 

তার পাছে লীল! ম্মস্ত্যলীল। অভিধান ॥ 

আদ্দিলীল। মধ্যলীল। অন্ত্যলীল। অ।র | 

এনে মধ্যলীলার কিছু করিয়ে বিস্তার ॥ 

অষ্টাদশ বর্ষ কৈল নীলাচলে স্থিতি । 

আপনে অ।চরি জীবে শিখাইল ভক্তি ॥ 

তার মধ্যে ছয় বত্মর তক্তগণ সঙ্গে । 

ঞ্রেমভক্তি গাবর্তাইল নৃত্যগীত রঙ্গে ॥ 

নিত্যানন্দ গ্রভূরে পাঠাইল গৌড়দেশে। 
তিহো গৌড়দেশ ভামাইল প্রেমরমে ॥৩| 
সহজেই নিত্যানন কৃষ্ত্রেমোদ্জাম। 

গ্রভু-আজ্ঞায় কৈল যাহ] তাহ। প্রেম দান॥ 

তাহার চরণে মোর কোটি নমস্কার । 

চৈতন্যেরভীক্ত ধেঁহে। লওয়াইল। সংসার ॥ 
চৈতণ্যগোমাঞ্জ বারে বলে বড় ভাই। 

তেঁহো কহে ৫খার প্রু চৈতন্যগেমাঞ্ি॥ 

ৃ 
| 
ঃ 

যদ্যপি আপনে হয়েন গ্রভু বলরাম । 
তথ|পি চৈতন্যের করে দান অভিমান ॥ 

চৈতন্য মেব চৈতন্য গাও লহ চৈতন্য না 

চৈতন্যে যে ভক্তি করে নেই মোর প্রাণ॥ 

এইমত লোকে চৈতন্যভক্তি লওয়াইল ॥ 

দীন্হীন-নিন্দকাদি নব নিস্তারিল। 

তবে গ্রতু ব্রজে পাঠাইল রূপমনাতন । 
প্রাভু-আজ্ঞ।য় দুইভাঁই আইলা রুন্দাবন ॥8॥ 

ভক্তি গ্রচ!রিয়৷ মর্বা তীর্থ পরকাশিল। 

। মদ্নগোপাল গোবিন্দের মেবা গচারিল * 

নানাশান্র আনি কৈল ভগ্ডগ্রহ্থনার । 

মুঢাধম জনের যে করিল নিস্তার ॥ 
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল সব শাঙ্জের বিচার | 
ত্রজের নিগৃঢ় রম করিল। প্রচার ॥ 
হরিভন্তিবিলান আর ভাগবতামত। 

দশমটিগ্রনী অর দখমচরিত ॥ 

| এই মব গ্রন্থ কৈল গোনাঞিঃ মনাতন। 
রপগোমাঞ্জি কৈলমত তার কেকরে গ্ণন 

গধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন। 

লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজবিলান বণন ॥ 

রনাম়ুতমিন্ধ আর বিদপ্ধমাধব | 

উজ্ভ্বলনীলমণি 'আর ললিতমধন ॥ 

দানক্েলিকৌমুদী অ।র বন্ছ সবাবলী | 

অস্টাদশ শীল।ছন্দ অর পদ্যাবলী ॥ ৫ ॥ 
গোবিন্দ বিরুদাবলি তাহার লক্ষণ । 

সথ্রামাহাত্ম্য আর নাটকলক্ষণ | 

লঘুভাগবতাম্বতাদি কে করে গণন। 

সর্বত্র করিল ব্রজবিলান বর্ণন ॥ 

তার জাতগ্পুজ নাম শ্রীজীবগোসািঃ। 
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল তার অন্ত নাঞিও ॥ 

প্রীভাগবতমন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার | 
ভক্তিঘিদ্ধান্তের ত।তে দেখাইল সার ॥ 



প্রথম পরিচ্ছেদ ] মধ্যলীলা। ঙ 
ওপ্রাটাহারাররাররারাররারারাহারররারারররারাহারারারাররারারারাররাররারারারোররাররারার রাহাত 

শোঁপালচম্প, নাম তার গ্রন্থ মহাশুর। স্তে চোনম্সীণিতমালতীস্থুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদস্ব।নীবাঃ। 

নিত্যলীলা স্থাপন যাছে ব্রজরসপূর । সা চৈবান্সি তথাপি তত্র স্থরতব্যাপারলীলাবিধো- 
৷ ব্রেবাবোধনি বেতসীতরুতলে চেত্তঃ সমুৎকঠতে 0৬1 

ইমত নান! গ্রন্থ করিয়] প্রকাশ । 
এ ূ (হে সথি) যঃ (নায়কঃ) কৌমারহরঃ 

৯৫০ ডি রে ঠা টু ূ ( কৌমারং হরতি বিবাহেন অপনয়্তি, য্থা তদ- 

57278 ৃ বস্থায়াং পরমরসিকত্ধেন সন্তোগেচ্ছোৎপামতয়া 

গ্রুরে দেখিতে কৈল নীলার গমন  মন্মানসং জতবান্, কেচিত্ত, লার ইতি বদস্তি, তৎ 

রথসা্রা দেখি তীহা রহিল। চারিমাস | শিটনৈঃ নাদৃতঃ রসাভাস্রনঙ্গাৎ ) দ এব হি 
গ্রু সঙ্গে নৃত্যগীত পরম উল্লাঘ ॥৬॥ (নিশ্চিতং ) বরঃ (নান্তঃ) তাঃ (যান তর 
বিদায় সময়ে প্রভু কঠিলা নবারে । ক্রীড়িতং তৎ পজাতীয়।£ ) এব ত্রক্ষপাঃ (চৈত্র- 
গ্রাত্যন্দ আনিবে সবে গুগ্চা দেখিবারে ॥ মামন্ত জ্োৎস্াবতাঃ রাত্রয়ঃ, তথ! ) তে চ উন্মী" 

গভু-াজ্ঞায় ভক্তগণ প্রুত্যন্দ আনিয়া । ; লিতমালতী্থরভয়ঃ (উন্মীলিতাঃ বিকশিতাঃ যাঃ 

গোপাঞিং মিলিয়া ধায় গুপ্ডিচা দেখিয়া | | মালতাঃ তাতিঃ নুরভয়ঃ শোভনগন্ধাঃ পুর্ব্ববৎ 
ঘদশবত্মর ছে করে গতাগতি। বস্তি) প্রোঢ়াঃ (পরমস্থখদা: ) কদঘানিলাঃ 

এন্যোন্ঠে দোহার দোহবিন। নাহি স্থিতি, ( কদ্ম্বপুষ্পনশ্বপ্ধিনে! বায়বঃ বহস্তি, পুনঃ) সা 

শেষ আর ঘেই রহে দ্বাদশবতমর।  কআরীরাধা) চ (অহম্ এব) আক্গি (তদবস্ে 
রত ৃ । বর্ঠতে ) তথাপি (যদ্যেনং পাত্রকালনৈখিষ্টামস্থি 

কুষেের বিরহম্ফুতি প্রভুর অন্তর ॥ ূ 
উতর । তথা মতি দেখনৈশিষ্টযাভাবেন ভাদৃশ সুখোদয়া- 

নিরসর রাজি নিরিহ যা ভ।নাৎ) তত্র র়েবারোধনি বেতসীতরুতলে স্থরত- 

হাতে কান্দে নাচে গায় গড়েন বিমাদে। ব্য।পারলীলাবিধোৌ ( শৃঙ্গ র-কৌশল-ক্রীড়াবিষয়ে, 
0555584 মম) চেতঃ ( মনঃ ) সমুৎকঠঠতে (ততৈব) বিহর্ডম্ 
মনে ভাবে কুরুক্ষেত্রে হইল গিলন ॥ | ইচ্ছত্তি ॥ ৬। 

তথাহি পদং ॥ গমন প্রার্থনা কৰিয়। নিজাভিপ্রায়-সাধক 

মোই! নেইত পরাণনাথ পাইন্ু। ; অন্-কথিত-পদ্য প্রীরুষ্ণগ্রে নিজসখীর 
যাহা ল।গি মদন দহনে ঝুরি গেনু॥ প্র ॥ প্রতি কঠিতেছেন, হে সখি! যিনি 

এই ধুয়। গানে নাচেন দ্বিতীয় প্রহর | আমার কৌমার কাল হরণ করিয়া- 
কষ লইয় ব্রজে যাই এ ভাব অন্তর ॥ ছিলেন, সম্প্রতি তিনিই আমার বর। 

এই ভাবে নৃত্য মধ্যে পড়ে এক শ্লোক । | মেই নকল চৈত্রগামের জ্যোৎম্নাবতী 
সে প্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক ॥৮| রাত্রি, সেই বিকশিত সালতীর সুগদ্ধা, 

তথাহি কাব্য প্রকাশে প্রথমোল্লাদে চতুর্থান্ক- | মেই পরমসুখদায়ক মন্দ মন্দ গ্রাবাহিত 

ধৃতঃ শ্লোকঃ-- | কদশখবন-বারু এবং আমিও মেই আছি, 

তথাপি রেবানদীতটে অশোক তরুতলে 

ৃ 
ূ 
] 
| 

1 

১১ রি ৰ হাহা এই পদমাত্র করমে গায়ন ॥ ৭॥ | অভাব স্মচন! পূর্বক জ্ীকঞ্চের ব্রজা- 

শং কৌমারহর£ স এব হি বরপ্য! এব'চৈক্ষপা- 



8 প্ীপ্রীচৈতন্থচরিতামৃত। [ গ্রথম গরিচ্ছেদ। 

যে সুরত ব্যাপার হইয়াছিল, তাহাতেই যোগ্যপাত্র হয় গুঢরম বিবেচনে | 

আমার চিত উৎকনিত হইতেছে ॥ ৬ ূ তুমি কহিও তারে গুঢ-রসাখ্যানে ॥ 

এই মে!কের অর্থ জানে একলে স্বরূপ | এই সব কথা কহিব আগে বিস্তারিয়া। 
দৈবে মে বৎসর তাহ! গিয়াছেন রগ ॥ ! সংক্ষেপে উদ্দেশ কহি প্রস্তাব পাইয়া ॥১১ 

প্রভূ মুখে শ্লেক শুনি ীরপগোসাঞি, | র তথাছি শ্রীরপগোস্বামীবাক্যম্_- 

সেই শ্লোকের অর্থশ্পোক করিল তথাই ॥ 
| ; গোক করি এক তালগত্রেতে লিখিয়া। | স্তথাহং সা রাধা তদিদমূভয়োঃ সঙ্গম 

আপনার বাঁসাচালে রাখিল গু য় ॥ ; তথাপান্তঃ-খেলনধুর-মুরণীগঞ্চমভুষে 

প্লোক রাখি গেলা সমুদ্র স্নান লরিতে। । মনো মে কারিন্দীপুলিনবিপিনায় ম্পৃহয়তি ॥ ৭॥ 
হেনকালে আইল! গ্রাভু তাহারেখিলিতে ॥ ্ 

| | ( কুরুঙ্গেত্রযাত্রায়াং লবতষঃসঙগা শরাধ! মথিং 
হরিদাস ঠ|কুর আর জীব অনাতন |) 

র্ ' প্রতি আহ) সহচরি! সঃ (বৃন্দাবনবিহাপী ) 
জগনাথমন্দিরে নাহি যায় এই (তনজন |৯।! 

প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ঃ সহচরি কুরুঙ্গে্রমিলিত- 

পেপসি 

| অমং (কিশোরঃ,) প্রিয়; কৃষ্ঃ ঝুরক্ষে্মিলিত: 
গরভু জগন্নাথের উপলভোগ দোখয়!। | ( কুরুক্ষেত্রে গ্রাপ্তঃ) তথা স| রাঁধ। অহ্ম উভয়োঃ 

নিজগৃহে যন গভু এ তিনেরে মিলিয়া ॥ | তৎ ইদং সঙগমনথং ( সঙগমেন পরস্পরমিলনেন যং 
এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেইজন । স্থথং জাতং তৎ যগ্ভপ্োবং) তথাপি অন্তঃ- 

তারে আমি আপনে মিলে পুর নিয়ম ॥| খেলন্মধুরমুরনীপঞ্চমজুষে (অস্ত: বিপিনপ্ত মধ্যে 

দৈবে প্রভু আমি যবে উদ্দেতে ৮হিলা | | ব্রীড়ন্ মধুরো যো ম্রলাঃ পঞ্চম: রাগবিশেষ তং 

চাঁলেগোজা তালপত্রে মেইপ্রেরক পাইলা।॥; সোষতি মেবতে তশ্মৈ, এতেন তাদৃশ মূরণীগানসত 
শ্লোক পড়ি প্রভু আছেন আ]ানিই হইএ। | অন্যর অগম্তবত্ধ সচনাৎ ভদ্বনস্যোতকর্ষে! ধ্বণিত:) 

রূপগোষাঞি আদি পড়ে দণ্ডরৎ হএঠা ॥ 1 কালিলীগুলিনধিপিনায় (যমুনাতীরস্থ কাননায়) 
উঠ মহাগাভু তীরে চাপড় মারিয়।। | মে ( মম) মনঃ স্পৃহয়ুতি ( তত্র গমনায় সমুৎস্থকং 

কহিতে লিলা কিছু কোলেতে করিয়া ॥ ০০০০ 

মেরঞ্রোকেবঅভিপ্রায়কেহোনাহিজাঁনে | কুরুক্ষেত্রে জীরাধা জীরুষ্-নঙ্গতি 

মোর মনেরকথা তুই জানিলি কেমনে 1১০ লাভ করতঃ হরিকে বলিতেছেন, হে 

এত বলি তারে বু গানাদ করিয়া। . ; গরখি" আমার অহিত রন্দাবনবিহ|রী 

স্বরূপগোসাঞিঃরে শ্লোক দেখাইল লৈয়! ॥1 সেই এই প্ীরুষ রুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়া 

স্বর্নূণে পুছেন পভ হইয়া বিশ্িতে। ছেন এবং আমিও মেই নবযৌবনমন্পন্না 

মোর মন কথ। রূপ জানিল কেমতো। রাধা, তাহার মহিত মিলিত হইয়াছি। 

স্ববগ কহিল যাতে জানিল তোগার মন |! পরম্পরের মিলনে মুখ হইতেছে। 
থে জানি হয় কোগার রুপার ভাজন ॥! তথাপি মেই মধুর মুরলীর মৃভুপঞ্চম- 
থু কে তাবে শামি মন্ত্র হইয়া। | শ্বরের দেবনকারী যমুনার তীরস্থ নিকুজ- 
আলিঙ্গন ঠৈল পর্বা শক্তি ধরিয়া |] কাননে যাইতে আগার মন উৎকন্ঠিত 



প্রথম পরিচ্ছেদ। ] 

হইতেছে অর্থাৎ শীরন্দাবনে শীরুষ্সঙ্গ ম- 

ন্ুখভোগেচ্ছা হইতেছে ॥ ৭ 

এই শ্লোকের নংক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ। 

জগন্নাথ দেখিয়া যৈছে গভুর ভাবন ॥ 

শীরাধিক। কুরুক্ষেত্র ক্লুষ্ের দর্শন | 

যদ্যপি পায়েন তভু ভাবেন এছন ॥ 

রাঁজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্য গহন । 

কহ! গোপবেশ কাহা নিজ্জন ব্ুন্দাবন ॥ 

সেই ভাব নেই রুঞ্ সেই রন্দাবন | 

যবে পাই তবে হয় বাঞ্তিত পুরণ ॥ ১২ ॥ 

তথাহি শ্রীমদ্রাগবতে দণমন্কদ্ধে ছাশীতিতমা- 

ধ্যায়ে পর্াত্রংশ শোকে ভীকষ্কং পতি হ/গোপী- 

খাক্যম্- 

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদাণপিশ্দং 

যেগেশ্রৈহ দি বিচিন্তামগাধবোণৈই | 

সংস।রকুপপতিতো স্তরণাবলম্বং 

গেহং জুধাম(প মনন্থদিয়াৎ সদ নঃ॥ ৮॥ 

( গোপ্যঃ) আহঃ চ (হে) নপিননাভ! 

অগাধবোধৈঃ গেম্ীরবুদ্ধিভি বন্ধ! সাঙ্মা ভধার্শনে- 

ইপাক্ষভিতবুদ্ধিরিৰ তদর্শনেচ্ছয়া, ঘুহুম্মোহেন 

ক্ষুতিতবুদ্ধিভিঃ ) যোগেখরৈহ ( যোগঃ ভক্তিযোগঃ 

তদীশ্বরৈঃ বণীরূতঃ ভক্তিযোগৈহ) হৃদি বিচিন্তাং 

সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলঘ্বং (সংসার এব কুপঃ 

তম্মিন পতিতানাম্ উত্তরণায় উদ্ধারায় অবলদ্ধ্যত 

ইতি অবলম্ব্যম্ আশ্রপ্পরূপং ন তু অস্মাকং বিরহ- 

সিদ্ধুনিমগ্রানাম্ উদ্ধর্ত,ং সমর্থমিতিভাৰঃ) তে (তব) 

গনারবিনদং সদা মনসি জুযাং (ত্বতবুপয়া তৎ 

সেবমানানাং ) নঃ (অস্মাকং ) গেহং ( বৃন্দাবনং 

প্রতি) উদিয়াৎ॥ ৮॥ 

কুরুক্ষেত্রে গোপীগণ কহিলেন, £হ 
পঞ্মনাভ! তোমার যে চরণকমলকে 
ভক্তেরা হৃদয়ে সর্বোধ্কুষ্টরূপে চিন্তা 

মধ্যলীলা ৷ € 

করেন, জ্ঞানিরা নীহাকে পরমপুরুঘার্থ, 

রূপে ভজন করেন এবং ষাহাকে আশ্রয় 

করতঃ বিষয়ানক্ত ব্যক্তিগণ নংসারকুপ 

হইতে উদ্ধার হয়েন। তোমার সেই 

পাদপদ্ম কি নিরহমমুদ্রে পতিত আমা- 

দিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইব ? 

তোমার কপায় তোমার চরণ পেবা- 

কারিণী আমাদের গৃহের প্রতি অর্থ।ৎ 

গ্রীরন্দাবনে কৃপা করিয়। তুমি উদয় হও, 

তাহা হইলেই আমাদের বিরহানল দূরী- 

ভূত হইবে, নচেৎ তোমার স্মরণে সন্তা" 

পের উপশম হইবে নাঃ যে হেতু আমর! 

অবলা বিধায়ে যোগেশ্বরগণের ন্যায় ও 

জ্ঞানিগণের ন্যায় স্তোমাকে মনে ধারণা 

করিতে অপারক | ৮ ॥ 

[মার চরণ মোর ব্রজগুব ঘরে। 

| উদয় করয়ে যবে তবে বাঞ্ছা পুরে ॥ 
ভাগবত "শ্রাকার্থ বিশদ করির। | 

দগগোসাঞিঝোকটৈল,লাকবুনাইসা ॥১৩ 

তথাহি ল'লতমাঁধবে দশমাঞ্কে যটত্রিংশঞ্রে।ক2- 

যা তে লীলারসপাপ্মলোদ্গ।রিবন্থ।পরীতা 

ধা! ক্ষৌণী বিলসতি বুল মাধুবী ননাধুরীভিঃ। 
তত্রাম্মাভি-শ্চটুলপশুপীন্ 'মুগ্ধস্তরাভি; 

খবীতন্ত্ং কলয় বদনোল্লাসিবেণুবিহারম্ ॥৯ 

যা ( ক্ষৌনী) তে (তব) লীলারসপরিমলোদ্- 
গারিবন্তাপরীতা! ( লীলারসপরিমলোদ্গা'রণী ব 

বন্য! বনসমূহঃ তয়! পরীতা ব্যাপ্ত) মাধুরীভিঃ 

বৃতা (আবৃত ) মাধুরী ধন্য। ক্ষৌনী (ব্রজভূ: ) 

বিলসতি তত্র (ব্রজভূমৌ) চটু'পশ্তগীভাপযৃ্ ছু 
রাভিঃ (চটুলাঃ চঞ্চলাঃ পশুপীভা 

ভাবেন মোহিতাস্তঃকরণং যাসাং ততঃ, যদ্বা 

হে চুল, অন্যৎসমানং) ০৫ (গোপীভিঃ) 

- শো? 



প্রী্ীচৈতন্যচরিতামুত | [ প্রথম পরিচ্ছেণ। 

বীতঃ ( বেছিতঃ) বদ্নোল্ল।সিবেণুঃ (ব্দনেন 

উল্লাসিতুং শীলমস্যেতি ব্দনোল্লাসী বেণুঃ যস্য 

তথাভূতশ্চ সন্) ত্বং বিহারং কলয় ( কুরু )॥৯| 

করিতে কহিলে, শ্রীরাপা কহিলেন, হে 

তুন্দর ! যে মাধুষ্যময়ী ধন্যরূপা। ব্রজপুরী 
তোমার লীলাস্থান সকলের মৌরভ 

গকাশকারি বনমমূহে পরিরুতা হইয়। 
শোভা পাইতেছে ; সেই স্থানে গে।গী- 

ভাবে মোহিতান্তঃকরণ আাদৃশ জনের 

সহিত মিলিত হইয়া মুরলীরগ্িত শ্মিত- 

বদনে বংশীপ্বনি করতঃ রাপাঁদিলীলার 

শ্রীরুষঃ প্রীরাধাকে অভীষ্ট বর গার্থন। 

তনুষ্ঠান কর; ইহাই প্রার্থনা ॥ ৯ ॥ ৰ 

এই মতে মহাপ্রভু দেখি জগন্নাখে। 
স্ুভদ্রা সহিত দেখে শী নাহি হাতে॥ 
ত্রিভক্ষ সুন্দর ব্রজে ত্রঙ্গেন্্রনন্দন। 
কাহ] পাব এই বাঞ্।। বাটে অনুক্ষণ ॥ 

প্রীরাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে | 

উদ্যর্ণ প্রলাপ তৈছে ্ভুরহয় রাত্রিদিনে।১৪ 
দ্বাদশবত্সর শেম এছে গোঙাইল। 

এইমতে শেষলীল। ভ্রিবিধানে কৈল ॥ 

সন্তান করি চল্লিশ বত্সর কৈল যে কর্ম । 

অনন্ত অপার তার কে জানিবে মর্ম ॥ 

উদ্দেশ করিতে করি দিগন্ররশন। 

মুখ্য মুখ্য লীলার করি সুত্রগণন ॥ ৃ 

গ্রাথমস্ুর ভূর সন্নযাসকরণ। 

তবেত চলিল। প্র শ্রীরন্দাবন ॥ 

প্রেমেতে বিহ্বল বাহ নাহিক স্মরণ | 

তিন দিন কৈল রাঢদেশেতে জমণ ॥ 

নিত্য।নন। প্ত্ভু মহ।গভভ ভুল|ইয়া | 
ধাঙ্গাতখীর ও ইলা যমুনা বলিয়া! ॥ ; 

শান্তিপুরে আচার্য্যের গুহেতে গমন । 

প্রথমভিক্ষ কৈল তাহা রাত্রে সঙ্কীর্তন ॥১৫ 
মাতা ভক্তগণে তাহা করিল মিলন। 

সর্ব সমাধান করি নৈল নীলাদ্রিগমন ॥ 
পথে নানালীল! সব দেব দরশন। 
মাধবপুরীর কথা গোপাল-স্থাপন ॥ 

শর রি কথ। মাঙ্সিগোপ।ল পিবরণ। 
নিত্যানন্দ কৈল গাভুর দণ্ডভগ্জান | 
ক্রুদ্ধ হইয়া এক! খেলা জগন্নাথ দেখিতে । 

দেখিয়| মুর্ছিত হও! পড়িল ভূমিতে ॥ 
সর্দভৌম লৈয়া আইল] আপন ভবন । 
তৃতীয়প্রহরে হৈল গ্রানভুর চেতন ॥ 

| নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ । 

। পাছে আমি মিলি মনে পাইলা আনন্দ ॥ 

৷ ক্তবে নার্কাভৌমে প্রভু গ্রসাঁদ করিল। 
'অ|পন ঈশ্বর মুভ্তি ভাবে দেখাইল ॥১৬ ॥ 

৷ বেত করিল গ্রাভু দক্ষিণ গমন | 
কুম্মক্ষেত্রে ইকল বাস্রদেব বিমোচন ॥ 

৷ জীয়ড়-পুমিংহে কৈল নুনিংহস্তবন। 

পথে পথে গ্রামে গ্রামে নাম গ্বনহন ॥ 

গোদাবরীক্ীর-বনে রন্দাবন ভ্রম। 

রামানন্দরায় মহ তাহ।ই মিলন ॥ 

ত্রিমল্প ত্রিপদী স্কান কৈল দরশন। 

সর্ধত্র করিল রঃ ন।ম গ্াবন্ভন ॥ 

তবেত পাষণ্ডিগণের করিল দমন। 

অহোবল নুপিংহাদি করিল দর্শন ॥ 

শ্রীরঙ্গন্গেত্র আইলা কাবেরীর তীর । 

জীরগ্ষ দেখিয়। প্রেমে হইলা অস্থির ॥ 

ত্রিমল্লভট্ের গৃহে কৈল প্রভু বাস। 
তাহাই রহিল! গড বর্ধা চারিমাল 1 ১৭। 

শ্রীবৈষব ত্রিমল্লভউ পরম পণ্ডিত। 

গগাখিংর পাঙ্িত্য প্রেমে হইল। বিশ্মিত 



গ্রাথম গরিচ্ছেদ। রা মধ্যলীল]। রর 

' সবে মিলি যুক্তিকরিঃতবেবীবনআরস্ভিল। 
৷ কীর্ভনাবেশে প্রভুর মন স্থির হৈল 1১৯। 

- পুর্নো যবে পভ রামানন্দেরে মিলিলা | 
 নীলাচলে আনিবারে তারে আজ্ঞা দিল! ॥ 

চাতুম্মাম্য তাহা প্রত প্রীবৈষ্ণব সনে । 
গোঙ|ইলা নৃত্যঙ্গীত কুষ্ুনঙ্গীত্নে ॥ 
চাতুম্ধান্য অন্তে পুনঃ দক্ষিণ গমন | 

পরমানন্দপুরী মনে তাহাই মিলন ॥ 

তবে ভউমারি হৈতে কুঞ্দাধের উদ্দার। 

রামজপী বিপ্রামুখে কঞ্জনাম গরচার ॥ 
ঞীরঙ্গপুরীর মঙ্গে হৈল মিলন । 

রামদান বিপ্রের কৈল ছুঃখ বিমোচন ॥ 
তত্ববাদী মনে কৈল তঙ্জের বিচার | 
আপন।কে হীনবুদ্ধি হৈল তা সবার। 
অনন্ত পুরুষোত্তম জ্রীজনার্দিন | 

পদ্মনাভ বাসুদেব কৈল দরশন ॥ 
তবে এভু কৈল মগ্ততাল বিমোচন । 
সেতুবন্ধে মান রামেশ্বর দরশন ॥ 
তাহাই করিল কুর্পুরাণ শ্রবণ। 
স|য়ামীতা হরিলরাবণ' তাহাতেলিখন ॥১৮ 

শুনিএা প্রভুর হেল আনন্দিত মন। 
রামদাস ধিখের কথা হইল স্মরণ ॥ 
মেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি নিল 
রামদ্দাস বিপ্রে দেখা ইয়] ভুঃখ খণ্ডাইল | 
ব্রক্মমংহিতা হঞ্চকর্ণ|ম্বতদুইপুস্ত কলিখিঞটা 
দুই পুস্তক লঞ্াা আইলা উত্তম জানিঞ?] ॥ 
পুনরপি নীলাচলে এভু গমন করিল । 
ভঞ্গণে মিলি সানযাত্রা দেখিল ॥ 
অনবমরে জগমাথের না পাঞা দশন | 
বিরহে আলালনাথ করিল গমন ॥ 
ভক্তগণ সঙ্গে দ্রিনকত তাহাই রহিল । 
গৌড়ের ভক্ত আইসে সমাচার পাইল ॥ 
নিত্যানন্দ ও সার্বভৌম আগ্রহ করিয়া । 
শীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইয়া ॥ 

৯ শপ পপ পপ 

রাজ মাজ্জালৈয়। তিহো আইলা কথোদিনে 

রাত্রিদিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দ সনে 1 

কাশীমিশ্রে কপা পরদ্যুঙ্গমিআ্রাদি মিলন | 
পরমানন্দপুরী গোবিন্দ কাশীশ্বরাগমন ॥ 

দামোদর স্বরূপ মিলন পরমানন্দ। 

শিখিমাহিতী মিলন রাধ ভবানন্দ ॥ 

গৌড়দেশ হৈতে সব বৈষবাগমন । 
কুলীনগ্রাম-বামী সঙ্গে প্রথমমিলন ॥ 
শরহরি-মুকুন্দ।দি যত খণ্ডবামী ৷ 
শিবানন্দমেন সঙ্গে মিলিলা সবে আমি? 

ঈ(নবাত্রা দেখি প্রভুর সঙ্গে ভক্তগণ। 

বা লঞ। কৈলা প্রভূ গুপ্ডিচা মাজ্জন ॥ 
মব| সঙ্গে তবে রণবাত্রা কল দরশন | 

নথ আগে ণৃতা করি উদ্ভান গমন ॥ 
প্রতাপরুড্রেরে রূপ ফেল সেই স্থানে । 
গ্রোঁড়িয়াভক্ঞেরেআজ্ঞাদিলবিদায়েরদি নে! 
প্রত্যব্দ আনিবে রথযাত্রা দরশনে । 

এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে ॥ ২৪ ॥ 

মার্বভৌম-গৃহে গুভূর ভিক্ষ। পরিপাঠী । 
ষাঁঠীর মাতা কহে যতে রাণ্ডী হউক সা 
বধাস্তরে অদ্বৈতাদি-ভক্ত আগমনু। 

গ্রভুরে দেখিতে সবে করিল। গমন ॥ 

আনন্দে সবারে নিঞ। দেন বালাস্থান। 

শিবানন্দ সেন করে সবার পালন ॥ 

শিবানন্দে মঙ্গষে আইলা কুক্তুর ভাগ্যবান্। 
প্রভুর চরণ দেখি হৈলা অন্তর্ধান ॥ 

বিরহে বিহ্বল গরভু না জানে রাত্রিদিনে ॥ পথে সার্বভৌম সহ সবার মিলন | 
হেনকালে গৌড় হৈতে আইল! ভক্তগণে ॥] সার্বভৌম ভষ্টাচাধ্যের কাশ'তি সন ॥ 



৮ প্ীপ্ীচৈতম্চরিতাম্বত। 

গ্রভুরে মিলিলা মর্ব বৈধব আমিঞা। 
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সবাকে লইঞ] ॥ 
সবা লঞ্চ কৈল প্রভূ গুণ্ডা মাব্জন। 
রখযাত্রা দরশনে প্রভুর নর্ভন ॥ 

উপবনে কৈল প্রভূ বিবিধবিলাস। 
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কষ্দান ॥ 

গুগিচাতে নৃত্য অস্ত কৈল জলকেলি। 

হেোরাপঞ্চমীতে দেখেলক্ষমীদেবীরকেলি।২১ 

রুষ্জন্মবাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈল]। 

' দ্রধিভার বহি তবে লগুড় ফিরাইল] ॥ 

গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়। 

সঙ্গের ভক্ত লঞ। করেন কীর্তন বায় ॥ 

বৃন্দাবন য|ইতে গৌড়ে করিল গমন। 
প্রতাপরুদ্র কেল পথে বিবিধ মেবন ॥ 

পুরীগোসাঞ্জ সঙ্গে বন্ত্রগ্াদান এানঙ্গ। 

রামানন্দরার আইল ভদ্রক পর্য্যন্ত ॥ 

আনি বিদ্যাবাচম্পতি গৃহেতে রহিল] । 

গোসাঞ্রি। দেখিতে লোক মংঘউ হইল | 

পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম । 

লোকভয়ে রাত্রিতে আইল। কুলীয়। গ্রাম॥ 

কুলিয়! গ্রামেতে গ্রাভুর শুনি আগমন। 

কোটি কোটি লোক আমি কৈলা। দরশন ॥ 
কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রমাদ | 
গোপালবিপ্রেরক্ষমাইলাশ্রীবানাপরাধ |২২ 

পাষণ্ড নিন্দুক,আমি পড়িল চরণে। 

অপরাধ ক্ষম তারে দিল রুষ্প্রেমে ॥ 

ন্দাবন যাবেন প্রভু শুনি নৃনিংহানন্দ । 
পথ সাজাইল মনে করিয়া আনন ॥ 

কুলিয়ানগর হৈতে পথ রত্বে রাষ্কাইল। 

নিরৃ্তপুষ্পের শষ্য উপরে পাতিল ॥ 
পথ দুই দ্দিকে পুষ্প বকুলের শ্রেনী। 
মধ্যে মধ্যে €ুই পার্থ ছুই পুক্রিধী | 

[ প্রথম পরিচ্ছেদ? 

রত্ববান্ধা ঘাট তাতে প্রফুল্ল কমল। 

নান। পক্ষি কোলাহল অতুধাসম জল ॥ 

শীতল সমীর বহে নান। গন্ধ লঞ] | 

কানাইর নাটশাল। পর্যন্ত লৈল বান্ধিয় ॥ 

অ।গে মন নাহি চলে ন। পারে বান্ধিতে | 

পথ বান্ধা না যায় নৃনিংহ হইল। বিস্মিতে ॥ 

নিশ্চয় করিয়। কহি শুন সর্বজন । 

এবারে না যাবেন প্রভু জীরন্দাবন ॥ 

কানাইরনাটশাল। হৈতে আসিব ফিরিয়া । 
জানিবে পশ্চাৎ কহিলু নিশ্চয় করিয়। ॥২৩ 
গোসাঞ্জ কুলিয়া হৈতে চলিল। বৃন্দাবন | 
সঙ্গে মহশ্েক লোক যত ভক্তগণ ॥ 

ধাহা বাহ যায় তাহ। কোটি সংখ্য লোক । 
দেখিতে আইনে, দেখি খণ্ডে দুঃখ শোঁক।॥ 

মাহা সীহা এভুর চরণ পড়য়ে চলিতে । 
সেই ম্বত্তিক। লয় লোক, গর্ত হয় পথে ॥ 

এঁছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম । 
গৌড়ের নিকটে গ্রথম অতি অনুপম ॥ 

তাহ] নৃত/ করে প্রভু প্রেমে অচেতন | 

কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ 

গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিএ।। 

কহিতে লাগিল কিছু বিস্মিত হইয়। ॥ 

বিনা দানে এত লোক যার পাছে ধায়। 

মেইত গোনাএিও ইহ! জানিহ নিশ্চয় ॥ 

কাজি যবন কেহ ঞ্হার না কর হিংসন। 

আপন ইচ্ছায় বুলুন যাহা ইহার মন॥ 
কেশবছত্রিরে রাজ। বার্ত। যে পুছিল। 

প্রভুর মহিম। ছত্রী উড়াইয়! দিল ॥ ২৪ || 

ভিক্ষারি সম্নযাপি করে তীর্ঘপর্যযটন। 
তারে দেখিবারে আইসে দুই চারিজন ॥ 
যবনে তোমার ঠাই করয়ে লাগানি | 

তার হিৎসায় লাভ নাহি হয়, মাত্র হানি ॥ 



পথম পরিচ্ছেন। ] মদ্যলীল।। ৯ 

র|ঙজারে প্রাবে।পি ছাত্রী াঙ্গণ পাঠাইয়া। তথ|[হি ভক্তিরসা মৃতমিখে পূর্ববিভাগে সাধন- 
চলিনার তরে, প্রুরে পাঠাইল কৃহিয়া ॥] ভক্কিলহ্মযাং পঞ্চদশাঙ্থধৃত পদ্াপুরাণবচনম্-- 

দবীরখাগের রাজ] পুদ্িল নিভৃতে | মন্তুপ্যো নাস্তি গাপাম্মা নাপরাধী চ কশ্চন। 
গোসাঞ্িঃরমহিম|ততিহো৷ লাগিলাকহিতে ॥] গরীহারেহণি লক্জ মে কিং ভরবে পুকযোত্বম ॥১০| 
ঘেতোমারেরাজ্াদিলযেতোম।রগোমাএ1। 

শ্চোম।ারভাগ্যেভোমারদেশেজন্মিলমাগিয়। 

তোম।র মঙ্গল বাঞ্ছে বাকা মিদ্ধ হয়। 

(হে) পুরুযোওম, মণ্ডল পাপা নাস্তি 
কম্চন অপরাধী ন। পরিহারে (অপগাধমাঙ্ছন, 

নিবেদনে ) অপ মে (মম) লঙ্জ। (অত ) 
ইহার গশীর্ঘাদে তোমাব নর্বাত্রেতেজয় ॥ অহং কিং ক্রুবে ( কথয়ামি )॥ ১০ ॥ 
মোরে কেনে গুছ) তুমি গুছ আপন মন। 

তুমি নরাধিপ হও, বিধুঃ অংশ মম ॥ 
তে।ম।রচিত্তে চেতন্যেল্লে কৈছেহয় জ্ঞ।ন। 

তোমার চিত্তে যেই লয়ে সেইত্ত গুমাণ ॥ 
রাজ] কহে, শুন মোর চিত্তে যেই লয়। 

মাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহে। নাহিক নংশয় ॥ ২৫। 

এত কহি রাজ। গেল৷ নিজ অভ্যন্তরে । 

দবীরখ।ন আইল। তবে গাপনার ঘরে ॥ 

ঘরে অ[মি দুই ভ|ই বুৰতি করিয়া । 
প্রভু দেখিবারে চলে দেশ লুকাইয়। ॥ 
অর্জর।ত্রে দুই ভাই আইলা প্রভু স্থানে। 

গুথমে মিণিল। হরিদ।ন নিতানন্দ সনে ॥ 
ত|র। ছুই জন তবে জানাইল এাভুরে। 
রবপন।করমলিক'আইলাতোমাদেখিবারে ॥ 

ছুই গুচ্ছ তৃণ দৌোহে দশনে পরিয়া। 

থলে বগ্ত্র বাদ্ধি পড়ে দণ্ড রত হঞ || 

দৈন্য রোদন করে আনন্দে বিহ্বল | 
প্রভু কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল ॥ 
উঠি দুই ভাই তবে দস্তে তৃণ ধরি। 
দৈন্য করি স্ততি করে যে|ড়হাঁত করি। 
জয় জয় প্রীকুষ্চচৈতন্য দয়াময়। 
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয় ॥ 

শীচজ+তি নীচনক্গী করি নীঠকাজ। 

হে পুরুযষোত্ম ! আমার ন্যায় 

প।প।ত্ব। ও অপরাধী জগতে আর কেহই 

নাই। বলিতে কি, পাপবিনাশের জন্য 

আপনার ণিকট দীনতা গকাশ করিতেও 

আমার লজ্জা হইতেছে ॥ ১০ ॥ 

পতিত তা(রতে গভ্ তেম|র অবত।র। 

আম বহি জগতে পতিত ন।হি আর ॥ 

জগ।ই মাপ।ই দুই করিলে উদ্ধার । 

ত।হ1 উদ্ধারিতে শ্রম নহ্লি তে(ম(র ॥ 

ব্র।গণ জাচ্তি তার নবদীণে ঘর। 
নীচনেব। ন। করে নহে নীচের কুগ্র্ব॥ 
নে এক দোষ হার হয় প1গা101ব। 

পপর।1শি দহে নাম।ভামেতে তে।মান ॥ 

তামার শাম লঞ। তে।মার নিন্দন। 

মেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ ॥ 

জগ।|ই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণে। 
অধম পতিত পাপী অ।মর। দুই জনে ॥২৭॥ 
স্লেচ্ছজাতি মেচ্ছণেবী করি এেচ্ছকম্ম । 

গোত্রাঙ্গণদ্রোহি সঙ্গে আমার মম ॥ 

মোর কম্ম মোর হাতে গলায়ে বাৰিয়া। 

কুবিষয় বিশ্ল।গর্তে দিয়াছে ফেলিয়া ॥ 
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে। 

€তামার অগ্রেতেপ্রভুকহিতেবামিলাঙজগ ॥২৬ পতিতপাবন তুমিসবে তো) বিনে ॥ 
২ 



১৬ 

আম] উদ্ধীরিয় যদি দেখাও নিজ বল। 

পতিতপাবন নাম তবে সে সফল ॥ 

সত্য এক বাত কহ, শুন দয়াময়। 

মো বিন্ু দয়ার পাত্র জগতে না হয়।॥ 

মোরে দয়। করি কর স্বদয়া মফল। 

অখিলব্রঙ্দাও্ড দেখুক তোমার দয়াবল ॥২৮ 

তথ!ছি গোশ্বামিপাদোক্তবচনষ্_- 

ন সুষা পরমাথমেব মে শুণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ। 

যদি মেনদয়িষাসে তদ! দয়নীয়ন্তব নাথ দুল্ল তিঃ॥৯১৪ 

(হে)নাথ! অগ্রতঃ (প্রথমতঃ ) মে (সম) 

পরহার্থং ( বাস্তবম্) একং বিজ্ঞাপনং ( নিবেদনং ) 

শূণু ন মৃষ। (মিথ!) যদি সেন দয়িষ্যসে (দয়াং 

কারষ্যসি ) তঘ| তৰ দয়নীয়ঃ (দয়াযোগ্যপাত্রং ) 

দ্রল্লভিঃ॥ ১১ ॥ 

হে নাথ! আমার একটি নিবেদন 

শ্রবণ করুন, উহ! িথ্যা নহে যথার্থই | 

আমার পতি যদি তোমার দয় না হয়, 

তবে জগতে তোমার দয়ার পাত্র দুল্পভ 

অর্থাৎ আমি অতি নীচ, আমার গতি 

তোমার দয়ালুতা মফল কর ॥ ১১ ॥ 

আপন অযোগয দেখি মনে পাই ক্ষোভ। 

তথাপি তোসার গুণে-উপজয়ে লোভ ॥ 

বামন যৈছে চাদ ধরিতে চাহে করে। 

ঠতছে সোর এইবাঞ্চা উঠয়ে অন্তরে ॥২৯। 

তথাহি গোন্ষামিপদোক্ বচনম্-_ 

তবস্তমেবানুচরন্লিরস্তরঃ 

প্রশাস্তনণিঃশেষমনোরথাস্তরঃ| 

কদাহমৈকাস্তিকনিত্যকিস্করঃ 

প্রহ্যয়িষামি স নাথ জীবিতম্।! ১২ | 
(হে) নাথ! গ্রশাস্তনিঃশেষমনোরণাস্তরঃ 

(প্রশান্ত, নিঃশেষং মনোরথানাম্ অস্তরং তত্তিতং 

বিষয়বাসন| বন্ত সঃ) একান্তিকনিত্যাকিছবরঃ (ভূস্বা) 
সঃ অহং ( নী/2) তবস্তষ্ এব নিরম্তরঃ অগ্চরন 

শ্রীত্ীচৈতগ্যচরিতাসবৃত। [ গ্রথম পরিচ্ছেদ । 

( পরিচধ্যাকুর্বান্) কদ। জীবিতং ( বথাস্াতথ1 ) 
প্রহ্ষমিষ্যামি|| ১২।। 

হে নাখ ! সর্ক প্রকারে বিবিধ বিষয়" 

বানন। পরিত্যাগ পূর্বক আপনার এঁকা- 

স্তিক নিত্যদান হইয়া, কবে আমি আপ 

নর আদেশানুবী হওতঃ নিরন্তর 

প্রীপাদপদ্ম মেধা করিয়া নিজ জীবনকে 
আনন্দিত করিব 1১২ 

গুনি মহাগুতু কহেন শুন রূপ-দবীরখাস। 

তুমি ছুই ভাই মোর পুরাতন দাস ॥ 

আজি হৈতে ঠৌঁহার নাম রূপমনাতন। 

দৈন্য ছাড়.তোমারদৈম্থেফাটে মোর মন ॥ 

দৈম্যপত্রীলিখি মোরে পাঠাইলে বারবার ॥ 

মেইপত্রীতে জানিঞ্ছি তোমারব্যবহার । 

তোমার হৃদয় ইচ্ছা জানি পত্রী দ্বারে। 
শিখাইতেঞ্সোকলিখিপ1ঠ1 ইল তো মা রে॥ ৩০ 

তথাি শিক্ষাশ্রোক- 

গরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকন্দু। 

তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়ণঙ॥ ১৩ ॥ 

পরব্যসনিনী (পরপুরুষসঙ্গিনী ) নারী ( কুণ- 

বধূঃ ) গৃহকর্মন্থ ব্যগ্রা অপি অস্থঃ €(মনপসি ) নব- 

সঙ্গরসায়ণদ্ ( নবকিশোর উপপতিসঙ্গমন্থম্) 

আস্বাদয়তি (এবং গৃহকর্শন্ত আসক্তাঃ ভক্কাঃ 

মনসি শ্রীকৃঞ্ণলীলারসস্ আশ্বাদয়তি )॥ ১৩।। 

পরপুরুষ|সক্তা কুলরমণী গৃহকর্ে 
নিযুক্তা থাকিলেও মনোমধো নিরম্তর 

নবসহবাস+রসের যেমন আস্বাদন করিয়। 

থাকে; এরূপ গৃহাসক্ত বৈষবগণও 

মনোমধ্যে কৃষ্ধলীলাম্বতরদ আশ্ব।দন 
করিবেন 1 ১৩ || 

গৌড়মিকটেআমিতেআমারনাহিপ্রয়োজন 
তোমাদোহ। দেখিতে মোরইহা আগমন ॥ 



প্রথম পরিচ্ছেদ। ] মধ্যলীলা। ১১৯ 

এই মের মন কথা কেছহে। নাহি জানে। | মধুর যাইব আমি এত লোক সঙ্গে। 

সবে কহে কেন আইল! রামকেলীগ্রামে ॥| কিছু সুখ নাপাইব হবে রসভজে ॥ 

ভান হৈল ছুই ভাই আইল গোর স্থানে । | একাকী যাইব কিব! সঙ্গে একজন । 

ঘবে যাছ, ভয় কিছুনা করিহ গনে॥ | তবে সে শোভয়ে রন্দাবনের গমন ॥ 

জন্মে জন্মে তুমি দুই কিন্কর আমার । এত চিন্তি প্রাতকালে গঙ্গস্নান করি | 
অচিরাতে কষ তোমার করিব উদ্ধার ॥ | নীল[চল যাব বলি চলিল গৌরহরি ॥ 

এত বলি ছু'হার শিরে ধরি নিক্ষ হাতে। এইমত প্রভূ চলি আইল৷ শান্তিপুরে | 

দুই ভাই ধরি প্রভুর পদ নিল মাথে ॥ | দিন পাঁচ সাত রহিল আচার্য্ের ঘরে ॥ 

দোহা আলিঙ্গিয় গ্রভূ কহিল ভক্তগণে। শচী দেবী আনিঙারে কৈল নমদ্ার ॥ 

মরে রূপা করি উদ্ধারহ দুইজনে ॥ সাত দিন ভার ঠাঞ্জি ভিক্ষা বাবহার ॥ 
দুইজনে গভুর কৃপা দেখি ভক্তগণে। তার আজ্ঞ| লঞা পুনঃ করিল। গমনে। 

হরি হরি বোলে সবে আনন্দিত মনে ॥ | বিনয় করিয়। বিদায় দিল ভক্তগণে ॥ 

নিতানন্দ, হরিদাস, জ্রীবাস, গদাধর । | জন দুই মঙ্গে আমি যাব নীলাচলে। 
মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারি বক্ধেশ্বর ॥ ৩১॥] আমাফিপিতেআ।পিহ মবেরথযা ত্রাকালে ॥ 

সসার চরণ ধরি পড়ে দুই ভাঁই। বলভদ্র ভট্টাচার্য পণ্ডিত দামোদর । 

গবে কহে ধন্য তুমি পাইলে গোমাঞ্ি | ছুই জন সঙ্গে গ্রভু আইলা নীলাচল ॥ 

সবা পাশ অ।ত্বা লঞ্| চলন সময়। দিন কথে! তাহ] রহি চলিল! রন্দাবন। 

গ্রভু-পদে কহে কিছু করিয়৷ বিণয় ॥ লুকাইয়া চলিলারাত্রে না জানেকোনজ্ন ॥ 

িঃহা ঠহতে চল প্রভু গ্রহ! নাহি কাজ । | বলভঙ্র ভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে ৷ 

যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥ | ঝারিখণ্ড পথে কাশী আইল। নানারঙ্গে ॥ 

তথাপি যবন জাতি না করি গ্রাতীত। দিন চারি কাশীন্ে রহি গেল রন্দাবন। 

তীর্ধাত্রায় এত মংঘউ ভাল নহে রীত ॥ | মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন ॥ 

ঈ(র সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোর্টি। | লীলাস্থল দেখি প্রেমে হইল] অস্থির | 

রন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাগি ॥ ব্লভদ্র কৈল ত।রে.মধুবা বাহির ॥ 

এদাপি বস্ততঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয়। শঙ্গাতীর পথে লঞ। গ্রন্নাগে আইল! ॥ 

তখাপি লৌকিক-লীল। প্লোক চেষ্টাময় | | শ্রীরূপ আসি প্রভুকে ভাহাই মিলিলা ॥ 
এত কহি চরণ বন্দি গেল। ছুই জন। দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে পড়িলা । 

প্রভুর ষে গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন ॥ | পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা ॥ 
প্রাতেচলিআইলা প্রভুকানাইর নাটশালা। | শ্রীপ্ঈপকে শিক্ষা দিয়া পাঠাইল। বৃন্দাবন । 

দেখিল সকল তাহা কুষ্চচরিত-লীলা ॥৩২॥ | আপনে করিলা বারাণনী আগমন ॥ 
মেই রখত্রে ত।হ। প্রভু চিশ্তে মনে মন। | কাশীতে গ্রভীকে আনি মিলিলা সনাতন । 

নঙ্গে মতঘউ ভাল নহে বপিল মনীহন ॥ | €ুই মন রি ভারে করাইল ঝি" । 



5২ 

গথুরা পাঠাইল তারে দিয়া ভক্তি-নল। 

লঙ্গযাসিরে রূপ। করি গেলা নীলাচল ॥৩৪। 

ছয় বন্ন এঁছে গা করিল বিলান। 

কতু ইতিউতি গতি কু ক্ষেত্রে বাম ॥ 

আনন্দে ভক্ত সঙ্গে সদ। কীর্ভনবিলাস। 
গগন্লাথ দরশন প্রেমের বিলাম ॥ 

সধ্যলীলার করিল এই সুত্র গণন। 

আন্ত্যলীল।র শুত্র এবে শুন ভক্তগণ ॥ 

রন্দাবন হৈতে যদি দীলাচল 'আইল।। 

আ1ঠ।রবর্ষ উস] রাম।কাহে। নাছি গেল। ॥ 
গু(তিবর্ম (ইয়েন গৌড়ের ভক্জগণ । 
৮|রিম|ন রঙে প্রত্তর সঙ্গে সম্মিলন ॥ 

নিরম্তব শুভ গীত 3 | 

অ।৮%|লে প্রেযমভপ্তি করিল। একশ ॥ 

গরিত গোমাঝি। ঠা নীলাচলে বান। 

বক্েেখর' দামোদর, শঙ্কর, হরিদাস ॥ 

জগদ।নন্দ, তবানন্দ, গোবিন্দ, কাশীগ্বর | 

পরগানন্দপুরী আরন্বরপদামোদল ॥ 

ক্ষেত্রব।সী, রমনন্দরায় প্ভতি | 

গতু মঙ্গে এই মব কৈল নিত্যান্ছিতি ॥৩৫। 
জ্ীঅদ্বৈত, নিত্যানন্দ। মুকুন্দ) জীবন । 

বিদ্যনিধি, বান্ুদেব, মুর।রি যত দ|ন ॥ 

গাতিবর্ষ অ।ইঘ়ে মঙ্গে রহে চারি নান। 
তাহ] মব। লঞঃ| গ্রভূর নিবিদ বিল।ম | 

হরিদামের সিদ্ধি গ্াপ্তি অদ্ভত নে নব। 
অ।পনে মহাগ শ(র ঠকল মহোত্মব ॥ 
তবে রপগোম।ঞর পুনরাগমন | 

তার হৃদয়ে কৈল এভু শক্তি সঞ্চারণ ॥ 
তবে ছে১ হরিদাযে প্রভু কৈল দণ্ড। 

দমে।দর পঠিত কৈল গ্রাভুকে বাকাদণ্ড ॥ 
তবে সনাতন গোমাখির গুনরাগমন | 

জৈয্সানে এত ভারে কৈণ পরীগণ | 

পরীঙ্গীচৈপ্তম্তচরিতাম্বত। 
হারার 

[ প্রথম পরিচ্ছেদ। 

তুষ্ট হঞ। পুনঃ তারে পাঠাইল রন্দাবন। 
অদৈতের হাতে প্রভুর অদ্ভুত্ব ভোজন ॥ 
নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করিয়া নিস্ৃতে । 
তাহারেপাঠইল গোৌড়ে গ্রেমগুচারিতে ॥ 
তবেত বল্পভভউ গ্রভুরে মিলিলা। 

রুষ্ট ন।গের অর্থ প্রভু তাহ!রে কহিল1॥৩" 
প্রন্থান্গমিশ্রেরে এভু রামানন্দ স্থানে । 

বুষকথ। শুন]ইল কহি তার গুণে ॥ 

গে|পীনাথ পউনায়ক রামানন্দ অত | 
রাজা ম।রিতেছিল গু ঠহল ভ্রাতা | 

র।মচন্দ্রগুরী ভয়ে ভিক্ষ। ঘ।টা ইলা । 

বৈঝঃবের দুঃখ দেখি অন্জেক রাখিলা ॥ 

ব্রহ্ম। ভিতরে হয় চৌন্দভুবন । 
চতুর্ঘিশভুবনে বৈনে যত জীবগণ ॥ 

মনুষয্র বেশ ধরি যাত্রিকের ছলে। 

শহাপ্রতূ দন করে আনি শীলাচলে ॥ 
একদিন আপ।ন।দি যত ভক্তগুণ | 

মহাপ্রভুর গুণ থাঁএঞএ করেন বীনতন | 

শিজ ভক্তগণে প্রভু কছে সকোধ বচন । 

রুঞ্চনাম-গুণ ছাড়ি কি কর কীহন॥ 
ুদ্ধত্য করিতে জাগি হেল মনার মন। 

খত্রত্্র হয়! বে নাশালে ভুবন ॥ ৩৭ ॥ 

দশদিকে কে!টি কোটি লোক হেনকালে। 
জয় ক্লঞ্টচৈতন্য বলি করে কোলাহলে ॥ 

জয় জয় মহা ভূ বরজেন্দ্রকুমার | 

জগৎ তারিতে গত তোমার অবত।র | 

বছুপধুর হতে আইলাম হএঞ] বড় আত । 

দরশন দিয়া গভু করহ কৃতার্ঘ ॥ 

গুনিয়। লোকের দুর দ্রবিল হৃদয়। 

বাহিরে আনি দরশন দিল। দয়াময় ॥ 
বাহু তুলি বলে গু বোল হরিহত্রি। 

উঠল ভ্রীইনিধ্নশি চউ্দিক ভি ॥ 



ছিঠীর পরিচ্ছেদ] মধ্যলীল। ১৪ 

প্রভু দেখি গেগে লে।কেরআনন্দিত মন || রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দ পাশ গেলা। 
গভূকে ঈশ্বর বলি করয়ে স্ুবন ॥ 

শব শুনি প্রভাকে কয়ে শ্রীনিবাস | 

ঘরে গুণ হও, কেনে বাহিরে প্রকাশ ॥ 

কে শিখাইল এ লে।কে কহে কোনবা-ত। 

ইহ] সবার দুখ ঢাক দিয়। নিজহাত ॥৩৮॥ 
সুর্য যৈছে উদয় করি ঢাহে লুকাইতে। 
বুঝিতে ন। পারি তৈছে তোমার চরিতে ॥ 

গুভু কছেন শ্রীবান ছাড় বিড়ম্বনা । 
বে গেলি কর মোর কতেক লাগ্ুনা ॥ 

এত বলি লোকে করি শুভদৃষ্টি দান। 

অভ্যন্তর গ্েলা,লো।কের পূর্ণ হৈল কাম । 

ইতি গ্রে তনাচগিত। 

চিড়। দধি মন্হোৎসন তাহাই কন্িলা ॥ 

ত।র আজ্ঞ|! লঞ্। গেল গাভুর চরণে | 
প্রষ্ভু তারে মমর্পিল অরূপের স্থানে ॥ 

ব্রহ্মা নন্দ ভ।ব্রতীর দুচাইল চণ্মান্ঘর | 

এইমত লীল। কৈল ছয় বত্নর ॥ 

আদি দ্বাদশ বত্মরের এই ম্মত্রগণ। 

শেষ দ্বাদশ বঙ্মরের শুন বিস্তার বর্ণন ॥ 

শীরূপ রণুনাথ পদে যার আশ। 

টচৈতন্যচরিতাম্বত কহে রূক্ঃদান ॥ ৩৯ | 

ইতি শ্ীচৈতন্যচরি তা ম্বতে মধ্যলীলা সুত্র 

বর্ণনৎ নায় পরথমপরিচ্ছেদ ॥ ১ | 

চাতে সধাথণড ৪/5তন হ্গনূপ শ্রীশাম্ল। শ-পদারপিলিষোখ 

বিনোদবিহ।রিগে/ম্বামি রতান্বগুবোধ্িনী ও স্থবোধিনী সমর্থিত 

নধ্যণীপাক্অনণনং নাম প্রথমপরিচ্ছেদ।। ৯ | 

ইশ টি 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
(০ 

[বচ্ছেদেহক্মন্ গ্রভে।র গ্টালাল!-স্থ থাহুনাতে। 

গৌরস্য বৃগগবিচ্্েদ-গ্লাপাদান বর্যতে ॥ ১। 

প্রন্ভোঃ (শচৈভগ্তদ্য ) অন্ত্যলীলা্ থাশুবর্ণনে 

আন্মন (মধ্যলীলায়ীং) বিচ্ছেদে (দিতীয়পার্র- 

চ্ছেদে ) গৌরস্য কুষ্বিচ্ছে্ প্রলাপ।|দিং অণুবর্যতে 

(ময়! কীর্তযতে )॥ ১ ॥ 

এই মধ্যখণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 

অশ্ত্যলীলার শুগ্রবর্ণনে জীচৈতন্যগাতুর 

জীরুষ্বিচ্ছেদজনিত গলাপাদি অণু 
বর্ণিত হইতেছে ॥ ১৪ 

০ 

জয় ভয় খোর৮০ত্র জর শিত্যানন্দ। 

র জয়/ৈশুচন্জস জয় খৌরভন্ বন ॥ 

শেষ দে রহিল গর ঘ্াদশবতনর ॥ 

ধষের বিরহ স্ফপ্তি হয় [শিবস্তর ॥ 

ঈনাপিকার চে। নৈছে উদ্ধৰ দশনে। 

নেইমত দশা গতুর হয় নাতি দিনে ॥ 

নিরন্তর হয় এতুর বিরহ-উন্ম।ন | 

অমময় চেগ্র! সদ| পরপ।পময় বাদ ॥ 
রোমকুপে রক্তোকাম দশ্ত মব হালে । 

ক্ণে অঙ্গ শ্শীণ হয় ৪ ফলে | ১1 



১৪ শ্ীপ্রীচৈতচ্যচরিতা মৃত । [ বিতীয় পরিচ্ছে দ। 

গস্তীর। ভিতরে রান্রে নাহি নিদ্রা লব । | দদ্বনঃ অপি নঃ ( অন্ম।ন্) ছর্বলাঃ (অবলাঃ, ন) 
ভিত্বে মুখ শির ঘষে ক্ষত হয় সব॥ জানাতি। অন্তঃ (জনঃ) অগুহঃখম অথিলং 

ভিন দ্বারে কপাট প্রভূ যায়েন বাহিরে । ( পীড়াসমূহং ) ন বেদ, নঃ ( অল্মাকং ) জীবনম্ 
ছু রিংবারেপড়ে কা লিছনীযে। (আপিন) আশ্রবং ( বিশ্বসনীয়ং ভবতি ) ইদং 

ছু সিছুনী যৌবনং ( ধনং) দ্িত্রীণি এব দিনানি, হাছ। বিধেঃ 
চটকপর্গাত দেখে গে 
রর গোবধধীন জমে । (বিধাতুঃ ) কা গতিঃ ( কীদৃশী ষ্টিঃ)॥ ২॥ 

ধাইয়া চলে আর্তনাদে করিয়া ত্রন্দনে ॥২॥ 

উপবনোদযান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান। 

তাহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মূর্ছ। যাঁন ॥ 
কাহ। নাহি গুনি, যেই ভাবের বিকার। 

সে সে ডাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥ 

হস্ত পাদ সন্ধি যত বিতস্তি প্রমাণে। 

সঞ্ধি ছাড়ি ভির হয় চণ্ম রহেস্থানে॥ 

হত্তপাদ শির সব শরীর ভিতরে । 
গ্রাবিষ্ট হয়, কুর্্দরূপ দেখিয়ে গুতুরে ॥ ৩। উপজিলে প্রেমান্কুর।ভারঙ্গিলে যে দুঃখপুর, 

ছে সখি ! শ্রীকুষ আমাদের প্রোম- 

বিচ্ছেদজনিত দুঃখ অবগত নহেন। প্রেমও 

স্থানাস্থান বিচার রহিত। কন্দর্পও আমা- 

দিগকে অবল। বলিয়! জানে না| অন্যেও 

অন্যের দুঃখ জ্ঞাত নহে । জীবনও বিশ্ব” 

নীয় নহে এবং যৌবনও অল্পকাল স্থায়ী। 
হায়! বিধাতার এ কিরূপ সৃষ্টি ॥ ২॥ 

এইমত অন্ডুতভাব শরীরে গরকাশ। কৃষ। তাহ1 নাহি করে পান। 

মনেতে শুন্যতা, বাকে। হা হা ভতাশ ॥ | বাহিরে নাগররাজ' ভিতরে শঠের কাজ, 
কাহা করো ক'হা পাও ব্রজেন্দ্রনন্দন। পরনারী বধে মাবধান ॥ 
কাহ! মে!র গ্রাণনাথ মুরলীবদন ॥ মখি হে, না বুঝিয়ে বিধির বিধান। 
কাহারে কহিৰ কণা কেবা জানে দুঃখ। | সুখ লাগি কৈল প্রীতি, হৈল বিপরীত গনি 

ব্রজেন্রনদ্দন বিনু ফাটে মোর বুক। এবে যায় নারহে পরাণ 1 ৫॥ 

এই মত বিলাপ করি বিহ্বল অন্তর । কুটিল প্রেম। অগেয়ানঃনাহিজানেন্ছানাস্থান 

রায়ের নাটকফ্লোক পড়ে নিরন্তর ॥ ৪ ॥ ভালমন্দ নারে বিচারিতে। 

তথা শ্রীজগঞ্প।খবন্নভনাটকে তৃতীয়াক্কে নবম- কুরশঠের গুণডোরে,হাতেগলে রান্ধিগে!রে 

গ্নোকে মদনিকাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাঁক্যমূ_ রাখিয়।ছে নারি উকাশিতে ॥ ৬ ॥ 

প্রেমচ্ছেদরুজোহ্বগঞ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা | যে মদন তনুধীন, পরদ্রোহে পরবীণ, 
স্থানাস্থানমবৈতিনাণি মদনে! জানাতি নে। দুর্বলাঃ। পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ। 

অস্ঠোবেদ ন চাঞ্হঃখমখিলং নে! জীবনং বা শ্রবং | অবলার শরীরে, বিদ্ধি করে জরজরে, 
ছিত্রীণ্েবদিনানিধৌবনগিদং হাহ! বিধেঃক! গতিঞ॥২ দুঃখ দেয়না লয় জীবন ॥৭॥ 

অযং হবি: ( আকুষঃঃ, অন্মান্) প্রেমচ্ছেদ- [অন্যের যে ছুঃখমনেঃঅন্যে তাহা নাহিজানে 

রুজঃ ( প্রেষচ্ছেদেন প্রেমাফুরস্য তঙগেন যাঃ রুজঃ নত্য এই শাস্ত্রের বিচার। 
তাঃ) ন অবগঙ্ছতি (জানাতি) চ প্রেম ব! অন্থজন কাহ। লিখি, নাহি জানে গ্রাণস্ী, 

স্থানাস্থামং € পাতাপাতং) ন অবৈতি ( জানাতি ) য|তে কহে ধৈর্য করিবার ॥ ৮ ॥ 



ধিতীয় পরিচ্ছেদ । ] সধালীলা। ১৫ 

কষ্ণকুপা পারাবার.কু করিবে অঙ্গীকার] চিত কাল মকল ব্যর্থ হইতেছে । অহে ! 
সখি তোর ব্যর্থ এ বচন। 

জীবের জীবন চঞ্চল,যেন পল্মপত্রের জল, 
ততদিন জীবে কোনজন॥ ৯॥ 

শতবৎসর পর্যযম্ত। জীবের জীবন অস্ত; 

এই বাক্য কহ ন! বিচারি। 

নারীর যৌবর্ধন, যারে কৃষ্ণ করে খন, 

সে যৌবন দিন ছুই চারি ॥ ১০ ॥ 
আগ্রিষেন নিজ ধাম দেখাইয়া অন্তিরাগ, 

পতঙেরে আকধিয়া মারে । 

রুষ এছে নিজ গুণ, দেখাইয়া! হরে গন, 
পাছে দ্বঃখণমমুদ্রেতে ভাতে 1 ১১॥ 

এতেক বিলাপ করি,বিষাঁদে প্রীগৌরহরি, 
উ্।ডিঞ্জ। দুঃখের কপাট ॥ 

তাবের তরঙ্গ বলে, নানারূপে সন চলে, 
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥ ১২ ॥ 
তথাছি গোশ্বীমিপাদে[ক্ত প্রেক£_ 

শ্রীরষ্ণরপাদি-নিষেবনং বিনা 

ব্যর্থানি মেইহান্থিলেন্দ্িয়ানলম্ । 

পাধাণশুঞ্ধেম্বন-তারকাণাহে। 

বিভর্দি বা তানি কথং হতত্রপঃ 1 ও ॥ 

শ্রীরুষ্ঃরূপাদিনিষেবনং (শ্রীরুষ্ঃস্য রূপাদিনাং 
কুপরসগন্ধীষ্পর্শানাং নিষেবনং দর্শনাদিকং) বিন। 

মে (মম) অহানি (দিনানি, তদ্গত জীবনানি ) 
অখিলেন্ত্রিয়ানি অলম্ ( অত্যর্থং চ ) বার্থানি 
( তবস্তি। অতএব) অহে! পাষ।ণশুক্বেন্ধনভারকাণি 

(পাষাণশুধকাষ্ঠটসদৃশ ভারো! যেষাং তানি) তানি 

( ইন্জিয়াণি দিনানি চ) কথং (কেন গ্রকারেণ ) 

হতত্রপঃ নির্লজ্জঃ নন্ অহং)বিতর্শি ধোরক্নামি)।৩। 

“গ্রীকষ্-রূপাদির দর্শনাদিরপ সেবা 
ব্যতীত আমার ইন্ট্িয়মূহ ও জীবনো- 

আমি নির্লজ্জ হইয়া পাষাণ ও গুক্ষকাষ্ঠ 
তুল্য মহাভার এই ইজ্জ্রিয়বর্গ ও জগীবনকে 
কেন বৃথা ধারণ করিতেছি 1 ৩॥ 

বংশীগাণান্তধাঞ। লাবণ্যাতৃত জন্মস্থান। 
যেলা দেখে সে চালবদন। 

সে নয়নে কিবা কাজ,পড়, তার মাথে বাজ 
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥ 

মখি হে! শুন সোর হত বিধি বল। 

মোর বগু চিত্ত সনদ সকল ইন্দ্রিয় গণঃ 

রুষ্ঞ বিন সকল বিফল ॥ 5৩॥ 
কষ্জের মধুর বাণী” অস্নত্ের তরঙি ণী, 

তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে। 

কাশ।কড়ি ছিজ্রসঞ্জ, জানিহ সেই শ্রবণ? 
তার জন্ম হেল অকারণে ॥ 

সগগদ নীলোৎ্পল গিলরে যে পরিধল? 
ধেই হরে তার গর্সা মান। 

হেন বুক অঙ্গ গঙ্ধ” যার নাহি সে মন্বন্থ, 

নেই নাস] তঙ্্ার আমান | ১৫ ॥ 

কৃষ্ণের অধরাধুত, বষ্গুণ সুচরিত, 

সুধাগার স্বভু বিনিন্দন। 

তারক্কাদুযেনাজানে,জন্মিঞ।নামৈলকেনে, 
সে রন তেকজ্জিহ্বা সম 1 ১৪ ॥ 

রুষ্ককর পদতল, কোটিচন্ত্র সুশীতলঃ 
তার স্পর্শ যেন স্গশমণি। 

তার স্পর্শনাহি যারয|উক সেইছারখায়ঃ 

গেই বপু লৌহ সগজানি ১৭॥ 
করি এত বিলপন, গ্রীভু গ্রীশটী নন্দন, 

উাড়িএ) হৃদয়ের শোক । 

দৈন্য নির্কেদ বিষাদে? হৃদয়ের অবসাদে, 
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥ ১৮ ॥ 



১৩ 
স্বপন ২ 

তথাহি ্রা্গর্লাধবল্লভনাটকে তৃতীয়াঙ্কে | দিয়া মাল। চন্দন, 
একাদশশ্লোকে শ্রীর।ধিকাবাকাম্_- 

ধদ| যাতে] দৈবাধ্মধুরিপুরসৌ লে।চনপথং 
তদাশ্মাকং চেতে। মানহতকেনাহতমতুৎ ॥ 

গুমর্ষশ্িনেষ ক্ণমপি দৃশোরেতি পদবীং 

বিধাস্যাম-স্তশ্রিক্নখিলঘটি ক রত্বখচিতাঃ ॥ ও ॥ 

ধদ| (যশ্সিন্কালে বা ম্বগ্সে) দৈবাৎ (লৌভাগ্য- 
ধশাৎ) অসৌ মধুরিপুঃ (শকঞ্জঃ) লোচনপথং 
(নয়নগোচরং ) যাতঠ (প্রাপ্তঃ) তদ| গর্দনহত- 

কেন (মদন এব হত বৈরিঃ যস্য তেন। যন্থা মদ- 

গতি হ্যয়তি ইতি মদনঃ এতেন আনন্দ ব্ঞ্রিতঃ 

অতএব স এন বৈরিঃ যস্য তেন) অশ্মাকং চেতঃ 

(মনঃ) আহতম্ (আছচ্ছিদ্য চোরিতম্) অভুৎ। 

পুনঃ যন্মিন (ক্ণে) এষঃ ( কষ) দুখ? (নয়- 

ময়োঃ ) পদবীং (মার্গম্) এতি (আগগিষযতি ) 
তশ্শিন্ (গণ ) অধিলথটকাঃ ( সমগ্রথটিকাঃ) 

রন্রথচিতাঃ বিধাস]ামঃ (বিধানং করবাম)॥৪॥ 

সৌভাগ্য বশতঃ যখন প্রীরুষ আমার 

ময়নগে]চর হইয়াছিলেন, মেই নময় শক্র 

গদন বা আনন্দ আমার মনকে হরণ 

করিয়াছিল অর্থাৎ কনর্প বা আনন্দে 

বিভোর হওয়াতে আমি তাহাকে ভাল- 
রূপ দর্শন করিতে পারি নাই। পুনরায় 

যখন ক্ষণকালের জন্যও গ্ীকৃষ্-দর্শন 

পাইব, তখন মে সগয়ের দণগ্ডাদি-সকলকে 

আমি রঞ্জালঙ্কায়ে বিভূষিত করিব ॥ ৪ | 

যেকালে বা স্বপনে, দেখিল বংশীবদনে, 

সেই কালে আইল! দুই খৈরী। 
গানপ আর মদন, হরি নিল মোর মণ, 
দেখিতে না পাইলু নেত্র ভরি ॥ ১৯॥ 

পুনঃ যদি কোন ক্ষণ, করায় রুষ্ দরশন, 
তবে লে ঘটি ক্ষণ পল। 

প্রীপ্ীচৈতন্থচরিতাযুৃত। [ (ইিতীয় পরিচ্ছ্ণে। 

নানা রত্ব আভরণ। 

অলঙ্কত করিব মকল ॥২০॥ 

ক্ষণে বাহা হৈল মন।আগে দেখে দুইজন, 
তারে পুছে আমি না চৈতন্য। 

স্বপ্পপ্রায়কিদেখিনু,কিবা আমিগালা পিনু, 

“তামরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য ॥ ২১॥ 
শুন, মোর প্রাণের বান্ধব। 

নাহি রুষ্ণগ্রেম ধন, দরিদ্র মোর জীবন। 

দেহেজ্দ্রিয় রথ। মোর সব | ২২॥ 

পুনঃ কহে হায় হায়। শুন স্বরূপ রামরায়।] 

এই মোর হৃদয় নিশ্চয়। 

শুনি করহ বিচারঠ হয় নয় কহ সার, 

এত কহি শ্লোক উচ্চারয় 1 ২৩॥ 

তথাছি শ্রীমস্কাগবতে দশমস্কক্ধে একত্রিংশ* 
ধ্যয়ে প্রথমগ্রো কস্য ব্যাখ্যায়াং ধূতোন্তায়১-- 

কইঅবরহিনং পেম্মং নহি হে।ই মান্ষেলোত্র । 
জই হোই কস্স বিরহে! বিরহে হোস্তক্ষি কো 

জীমই ॥ ৫ ॥ 

কইঅবরহিঅং (কৈতবরহিতং) পেম্ম 

(প্রেম) মানুষেলোএ (লোকে) নহি (ন) 

হেই (ভবতি) জই (যদি) কমন্স (বসা) 
বিরংঃ (প্রেম আন্তধ্ণানং) হোই ( ভবতি) 
বিরহে হ্রগপ্তদ্দি (সৃতি) কে| (কঃ) জীমই 

(জীবতি )॥ ৫ ॥ 

অকৈতব প্রেম মনুষ্যলোকে হয় না। 

যদি ভাগ্যবশতঃ তাদৃশ প্রেম হয়। তাহা 

২ইলে কাহারও বিরহ হয়না । বিরহ 

হইলে জীবিত থাকে না ॥ ৫ | 

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জান্ুনদ হেম, 
ঘেই প্রেম নূলোকে ন। হয়। 

যদি হয় তার যোগ,ন। হয় তার বিরোগ, 

বিরহ হৈলে কেহে। না জীয়য় ॥ ২৪ ॥ 
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এত কহি শচীন্ুত, গ্লোক পড়ে অদভূত। 

শুনে দৌোহে এক মন হঞা | 

আপন হৃদয় কাজ।কহিতে বানিয়ে লাজ; 

তভু কহি লাঁজ বীজ খাঞা ॥ ২৫ | 

তথাহি মহা প্রভুপদোক্ খ্রোকঃ 

ম প্রেমগঞ্ধেহস্তি দরাপি মে হণৌ 
ক্রন্দ।মি সৌভাগ্যভরং গ্রকাশিতুম্। 

বংশীবিলাস।।ননলে।কনং বিন| 

বিভর্ি যু প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথ! ॥ ৬। 

হব (শ্রীরুষে ) মে (মম) দরাপি (ঈষদপি) 

প্রমগন্ধঃ (প্রেমাভাসঃ) ন অন্ত (তখা,প) 

সৌভাগ্যতভরম্ (অহং প্রেমবান্ ইতি সৌা- 

যাতিশয়ং ) গ্রকাশিতুং ক্রন্দামি। বংশীবিলাস্যা- 

মনলোৌকনং বিন! যত প্রার্পতঙ্গকান্ বিতর্শি 

(তৎ)বুথা ॥ | 

শ্ীকষ্ঞে আমার কিক্চিন্নাত্রও শুদ্ধ- 

€প্রমের গন্ধ নাই। তখাপি “আমি বড় 

গ্রিক" এরূপ সৌভাগা খ্যাপন কবি- 

বার জন্য ভ্তন্দন করিয়া থাকি । ৫পম 

খ।/কিলে কি বংশীবিল।দি শ্ীরুষবদনের 

তাদর্শনে রৃথ। প্রা ।পতঙ্গকে ধারণ করি- 

তেছি॥৬॥ 

অস্যার্থ১- 

দরে গুদ্ধপ্রেম বন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ, 

সেহ মোর নাহি রুষ্ পায়॥ 

তবে যে করি ক্রদন,ম্বমৌভাগ্যগ্রখ্যাপন, 

কহি ইহ জানিহ নিশ্চয় ॥ ২৩ ॥ 

যাতেবংশীধ্বনিত্রখ,না দেখি নে চান্দমুখ। 

যদ্যপি নাহিক আলম্বন। 
নৈজ £দহে করি প্রীতি,কেবলকামেররীতি, 

॥.২৭ ॥ যা কু্ধারণ ২৭ 

| ৯৯" 
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কৃষ্ঃপ্রেম স্ুনিদ্ধল॥ যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল, 

মেই প্রেম অস্বতের নিন্ধু। 

নির্দল সে অন্ুরাগে।ন। লুকায় অন্যদাঁগেঃ 
গুরুবন্তো মৈছে আনিবিদ্ু ॥ ২৮ ॥ 

শুদ্ধপ্রেম নুখপিন্ধু, পাই ত।র এক বিন্দু, 

সেই বিম্ছু জগত ড্বায়। 

কহিবার যোগ্যনহেন্হখাপি বাউলে কছে। 
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥ ২৯ ॥ 

এই মত দিনে দিনেম্রূপ রামানন্দ সর্নে 

নিজভাব করেন বিদিত। 

বাহিরে বিষন্বাল। হয়, ভিতরে আনন্দময় 

রুষ্ঃপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥ ৩০ ॥ 

এই গ্রেম আন্বাদন, ভণ্ড ইক্ষু চর্কাণ। 
মুখ স্থলে ন| যায় ত্যজন। 

নেই প্রেমা যারমনেনতার বিকমমেইজানে 
বিষ।সবতে একত্র মিলন ॥ ৩১ | 

তথাহি বিদ্ধমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে অগ্রাদশঙ্গে কেট 

নন্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্ম্-_ 

পীড়াভি-অরবকাঁলকুট-কটুতাগর্বাসা নির্বাসনে! 

নিঃস্ন্দেন»মুদাং সুধা মধুরিমাহক্কা র-সস্কোচনঃ | 

প্রেম সুন্দরি নন্দনন্দনপরে! জাগন্তি যন্যাস্তরে 

জায়স্তে স্ষ,টনস্য বক্রমধুরা-গ্রেনৈ; বিক্রান্তয়ঃ1৭ 

(হে)স্থন্দরি! পীড়াভিঃ (বাপাঁভঃ) নব" 

কালকুটকটুতাগর্বস্য ( নবকালকুটন/ যঃ কটুতা- 
গর্বঃ তস্য) নির্ব।সনঃ (উৎসরণশীলঃ) মু 

নিঃস্যন্দেন (ক্ষরণেন) শুধ।মধুরিমাহঙ্কারসঙ্কো- 

চনঃ (মুধায়াঃ অমৃহস্য যঃ মধ্চুরিমা মাধুর্শঃঃ 

তেন যঃ অহঙ্কারঃ তং সগ্ষে।চম়তি থব্বী করোতি 

যঃ) নন্দনন্দপরঃ (শ্রীরুষ্তবিষয়কঃ) প্রেমী যস) 

অন্তরে জাগঞ্জি, অর্স্য (প্রেন্ঃ) বরুমধুর বিজ্রান্তয়ঃ 

( গ্রভাবাঃ ) তেন (জনেন) এব স্ক,টং (বিশ্চস্তং) 

জ্ঞায়ন্তে ( কেবলম্ অনুভুয়ন্তে ন তু বক্ত,ং শব্যতে 

' তছ।চকশব্বাভাবাৎ)॥ ৭1 

"74577 % 
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ব্যথ' দ্বারা সৃতীক্ষ বিষের কটুতাগর্ক- 

বিনাশক ও প্রীতিপ্রবাহ দ্বার মাধুর্য্য- 
শ্রনিত গর্বের খর্বকারক মেই নন্দনন্দন 

বিষয়ক প্রেম যাহার হুদয়ে প্রকাশিত 

হইয়াছে, সেই ব্যক্তিএ প্রেমের বক্র ও 

মধুর অর্থাৎ সুখ-দুঃখ পরাক্রম জানিতে 
পারে।৭।॥ 

যেকালে দেখে জগন্নাথ,জ্রীরাম সুভদ্রা সাথ 

তবেজানি আইলা কুরুক্ষেত্র | 

সফল হৈল জীবন, দেখিনু পদ্মলোচন, 
যুড়াইল তন্থ মন নেত্র ॥ ৩২ ॥ 

গরুড়ের মমিধানে, রহি করে দরশনে, 

সে আনন্দের কি কহিব বলে। 

গরুড়ন্তন্তের তলে* আছে এক নিল্পখালে, 

মেই খাল ভরে অশ্রজলে ॥ ৩৩ | 

তাহা হৈতে ঘরে আপি, মাটির উপরে বনি 
নখে করে পৃথিবী লিখন । 

হা হা কাহা বন্দাবন, কাহ] গোপেক্দ্রনন্দন 

কাহা সেই বংশীবদন ॥ ৩৪ ॥ 

কাহ৷ মে ত্রিতক্ষঠাম, কাহা মেই বংশীগান 
কাহা সেই যমুনাপুলীন। 

কাহা রাসবিলাম, কাহ] নৃত্যগীত হাস, 
কাহ। মেই মদনমোহন ॥ ৩৫ ॥ 

উঠিল নান। ভাবাবেগ, মনে হৈল উদ্বেগ, 
ক্ষণমাত্র নারে গোঙডাইতে। 

গ্রবল বিরহানল্লে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে, 
নানাশোক লাগিল পড়িতে ॥ ৩৬ ॥ 

তথাহি কষ্টকর্ণামুতে একচত্বারিংশঙ্লে।কঃ-- 

অসুন্থধন্যানি দিনাস্তরাণি হরে ত্বদ/লেকনমন্তরেণ। 

জ্রীলীচৈতন্থচরিতা ম্বৃত। [ দবিতীগু্ীরিচে ] 

বন্ধো (অন।থানাং ত্যক্তপতীনাং বশ্লবীনাং বন্ধুঃ যঃ 

সঃ) করুণৈকপিক্ে। হরে ( চিতেক্সরিক্সহীরিন্) তা 

লোকনং ( তঙগর্শনম্ ) অস্তরেণ (বিনা ) জধন্যানি 

অমুনি দিনানি কথং ( কেন প্রকারেণ) নয়ামি 

( অতিবাহয়ামি )॥৮॥ 

হে অনাথবন্ধো, হে করুণৈকমিন্ধো। 
হেহরে! তোমার দর্শন ব্যতীত অধন্ত 

এই দিনান্তর্গত ক্ষণমুহুর্ত।দি কাল কিরূপে 

অতিবাহিত করিব ॥ ৮ ॥ 

অস্থার্থঃ-- 

তোমার দর্শন বিনে, অধন্য এই রাত্রি দিনে 

এই ক।ল না যায় কাটন। 
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণ] মিন্ধু, 

কুপা করি দেহ দরশন ॥ ৩৭ ॥ 

উঠিল ভাব চাপল, মন হইল চঞ্চল, 
তাবের গতি বুঝন না ষায়। 

অদশ্শনে পে।ড়ে মন,কেমনে পাব দ্রশন, 

রুধ। ঠ|ঞ্রি পুছেন উপায় । ৩৮ ॥ 

তথাহি কঞ্চকর্ণাৃতে ছাত্জিংশশ্লোক£- 

তচ্ছৈশবং ত্রিভুবন।স্তু তমিত্যবেহি 
মচ্চাপলঞ্চ তব ব1 মম বাধিগস্যম্। 

তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলা্ি- 

মুগ্ধং মুখামুজমুদী ক্ষিতুমীন্ষ প।ভ্যাম্॥ ৯॥ 

ত্বৎ (তব) শৈশবং মৎ (মম) চাপলং 6 
ব্রিভুবনাভুতং (ত্রিতুষনে অদ্ভুতম্) ইতি অবেহ্ছি 

( এতদ্বয়ং ) তব বা মম বা অধিগম্যং। বিরলং 

(কুলবধূনাং তস্য গোচরা দিন! ছুল্ল ভদর্শনং) মুরলী- 

বিলাসিমুগ্ধং মুখাবুজম্ ঈক্ষণাভ্যাং (নয়নাভ্যাম্) 

উদ্দীক্ষিতুং কিং করোমি॥ ৯ ॥ 

হেরুঞ্চ! তোমার ঠকশোর ও 
অনাথবদ্ধে করুণৈকসিন্ধোহাহত্ত হাহন্ত কথংনয়াম।৮ আমার চঞ্চলত। ত্রিভুবনে পরমাদ্ছুত; 

হাহ ( দে ) হস্ত হস্ত (বিষাদে) অনাথ- । ইহা তোমার ও আমারজানিবার যে।গায । 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। ] মধ্যলীল।। ১৪১ 
১৩ 

টি 

অতএব মমতারহিত কুলবধুগণের ছুল্লভ 
তোমার মুরলীবুক্ত মনোহর মুখপস্মকে 
উত্তমরূপে নেত্রগোচর করিবার জন্য কি 
উপায় অবলম্বন করিব? অর্থাৎ যে 
উপায়ে তোমার দর্শন পাই, তাহার 
উপায় তুমিই বল ॥ ৯॥ 

অস্যার্থঃ__ 
তোমার মাধুরী বল, তাতে মোর চাপল, 

এই দুই তুমি আমি জানি। 

ধ্লাহাকরোর্কাহ। যাঙ,কহাগেলে তোমাপাড 

তাহ। মোরে কহত আপনি ॥ ৩৯ ॥ 
নানা ভাবের গা(বলা, হৈল সন্ধি শাবলা, 

ভাবে ভাবে হৈল মহারণ। 
শুৎস্ুক্য চাপল্য দৈন্য,রোষামর্য আদি টম্ট 

পেমোম।দ মবার কারণ ॥ ৪০ ॥ 

মগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবণ, 
গজযুদ্ধে বনের দলন। 

পরভুব হৈল দিব্যোম্মাদ, তনু মনে অবসাদ 
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥ ৪১ ॥ 

তথাহি কষ্চকর্ণ মুতে চত্বারিংশশ্রেকঃ-_ 

হে দেব হে দয়িত হে ভূবনৈকবন্ধে! 

হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধে।। 

হে নাগ হে রমণ হে নয়নাভিরাম 

হ! হা কদানুভবিতাসি পদং দৃশো মো॥ ১০ ॥ 

হে দেব ( অন্যাভিঃ সহ দিব্যপীতি ) হে 
দয়িত হে ভূবটনকবন্ধে! ( বেণুন।দাকৃষ্টানাং ভুব- 
নান[ং তদ্গতন্ত্রীণাম্ আপ বন্ধুঃ ইতি) হে কৃষ্ঃ 

(চিত্তাকর্ষক ) হে চপল (বল্লবীবৃন্দভুজঙ্গ ) হে 

করুণৈকসিদ্ধে! হে রমণ ( সদ! মাং রময়সীতি ) 

হে নয়নাভিরাম (নক্গমানন্দ ) হাহা মে (মম) 

দৃশোঃ পদং ( গেচরঃ) কদা সু ভবিতাসি॥ ১৯ ॥ 

হে পররমণী-বিলামিন! হে প্ৰাণ- 

প্রিয়! হে ভুবনগত-যুবতীরন্দবন্ধে। ! 
চিত্তাকর্ষক ! হে পরনারীচৌর ! হে 
করুণৈকসিন্ধো ! হে নাথ! হে রমণ! 
হে নয়নানম্দ ! হায়! কখন ভুমি আমার 
নয়নগোচর হইবে ॥ ১০ ॥ 

উন্মাদের লক্ষণ, করায় কষ্ণম্ম্রণ, 
ভাবাবেশে উঠে প্রণয় মান। 

সোল্জুগ বচন রীতি, মদ গর্বা ব্যাজ গ্ততি, 
কতু নিন্দা কভু বা সম্মান ॥ ৪২ ॥ 

তুমি দেব ত্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত, 
তাহে কর অতীষ্ট ক্রীড়ন। 

তুমিআমারদয়িত,মোতেবৈমে তোমার চিত, 
মোর ভাগ্যে কলে আগমন ॥ ৪৩ ॥ 

ভুবনের নারীগণ, মবা কর অ|কষণ, 

তাহ] কর সব সমাধান । 

তুমি কৃষ্ণ চিত্বহর, এছে কোন পামর, 
তোমারে বা কেবা করে মান ॥ 8৪ ॥ 

তোমার চপল মতি, না হয় একত্র হ্িতি, 
তাতে তামার নাহি কিছু দোষ । 

তুমিত করুণামিন্কু, আম।র প্রাণের বন্ধু, 
তোমায় মোর নাহি কভু রোষ ॥ ৪৫ | 

তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ, 
বছুকার্ষেয নাহি অবকাশ । 

তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন, 
এ তোমার বৈদগ্ধ্যবিলাস ॥ ৪৬ | 

মোরবাক্যনিন্দামানি,কঞ্চছাড়িগেলাজানি 

গুন মোর এস্ততি বচন। 

নয়নের অ।ভরাম, তুমি মোর ধনপ্রাণ, 

হ| হ] পুনঃ দেহ দরশন ॥ ৪9 ॥ 

স্ম্ত কম্প এশেদ, নবর্ণাঙ। ম্ববভেদ। 

দেহ টহল পুলকে বা।ণিন্ছ। 
৭ 



৪ শ্রীগ্ীচৈতন্যচরিতাৃত। [ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

হ।সে কান্দে নাচেগায়,উঠিইতিউতি ধায়, 

ক্ষণে ভূমে পড়িএঠা মুর্িত ॥ ৪৮ ॥ 
মুর্ছায়হৈলসাক্ষাৎকার, উঠিকরেছহুষ্কার, 

কহে এই আইলা মহাশয় । 

রুষ্ের মাধুরী গুণে, নান] ভ্রম হয় মনে, 
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয় ॥ ৪৯ ॥ 

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামুতে অষ্টযষ্টিতমঞ্রো কঃ. 

মারঃ শ্বয়ং নু মধুরত্যুতিমগ্ডলং নু 
মাধুর্যামেব নু মনো নয়নামৃতং সু। 

বেণীমূজে। হু মম জীবিতবল্পভে | স্্ 

কুষ্ণেইয়মত্যুত্য়তে মম লোচনায় ॥ ১১ ॥ 

(বিরহবিক্লবাৎ আছ)মু (কিং) মারঃ (বং 
তাবৎ অদৃশা এব জগঞ্রয়তি সঃ কনাপ) দ্বয়ষ্ 

(আগত) স্ব ( বিতর্কে, মাধুধ্যম্ অন্ডয়ঃ 

লাশ্চধ্যষাছ) মধুরদ্যুতিমগ্ডলং ছগ (বিং। নতৎ 

এতৎ ) মাধুর্য এব নু মনোনয়নামৃতং হু (কিং, 

অবয়বম্ অন্ুইয়ঃ সমন্ত্রম অহ) বেণীমুদঃ (প্রেষ্য।- 

গতঃ কান্তঃ )হু (কিং। সমাক্ আলোক] সানন্দ- 

মাহ, তোঃ) জীবিতবনল্ল 52 কৃষ্খঃ মম লোচনায় 

( তদানন্দমিতুম্ ) অভ্ুযয়তে ( প্রকাশয়তি) ॥১১] 

বিরহকাতর। শ্রীরাধা শ্রীপ্ফ্/গমন 

দর্শন করতঃ বলিতেছেন, হে মখি ! ইনি 

কি নাক্ষাৎ কন্দর্প? কিন্ব! মাুর্যা? 
অথবা আমার মনো ও নয়নের 'অস্ন্ত ? 

কিন্ব। অ|মাররেণী উন্মোচনকারী দর- 
দেশাগত পতি 2? অহো! এযেআমার 

জীবিতপল্লভ নবকিশোর শ্রীরুষ্ণ, আমার 
শয়শের আনন্দ এম্পাদানর্ উদিত 
ইইলেন | ১১ ॥ 

তস্যার্ঘৎ-_ 

কিব।এই লাক্ষাৎকাস, কিবাছ্যতিমুত্তিগান্, 
কি মাধুর্য স্বয়ং মৃত্তমন্ত। 

কিবামনোনেত্রোৎমব, কিবাপ্রাণেরবল্পভ 

হাতা কৃষঃ আইল নেত্রানন্দ | ৫০ ॥ 

গুরু নান] ভাবগণ, শিষা গাভুর তন্ন মন, 
নানা রীতে মতৃত্ব নাচাম়। 

নির্কেদ বিষাদ দৈনা, চাপল্যহষধৈর্ধ্যমনু? 
এই নৃত্যে গাভুর কাল যায় ॥ ৫১ ॥ 

চ্ডিদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাট্রকমীতি, 
বণাম্বত্ব জশীতগোবিদ | 

স্বরূপ রামানন্দ মনে, মহাঞতুরা ত্রিদিনে, 
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ ৫২ ॥ 

পুরীর বাত্নল্য মুখা, বামানন্দেরগুদ্ধনখা 

গোবিন্দাদ্োর শুদ্ধ দান্যরজূ | 

গদ|পধর জগদানন্নগ্থর্নীপের মুখ্য রমানন্দঃ 

এই চা(রভাবে গু বশ ॥ ৫৩৪ 

লীলাশুক মর্ভ্যজন, তারু হয় ভাবোদ্চামঃ 

ঈগুনে মেকি ইহ। বিশ্ময়। 

তাতে মৃখ্য রনাশ্রয়, হইয়াছেন মহাশয়, 

তাতে হয় সর্ধফ ভাবোদয় ॥ ৫৪ ॥ 

পুর্বে ব্রজবিল।মে, যেই তিন অভিলাসেদ 

যন্দ্েহো! আবন্বদ না হইল। 

শীরাধারভা বম।র,আ।পনেকরিআঙ্গীক1র, 
নেই তিন বস্ত আন্ম।দিল ॥ ৫৫॥ 

আপনে করিআব্বাদনে,শিখাইলভক্তগণে, 

গ্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী। 

নাহিজানেস্থানাশ্ান'য।রেতারে কৈলদান, 
মহাগডু দাতাশিরোমণি ॥ ৫৩৬ | 

এই গ৩ভাবপিন্ধু,ব্রক্ষা! না পায় য|রবিল্দু, 
হেন ধন বিলাইল মংসারে। 

হেন দয়ালু অবতার,এছেদাতানাহিআর, 
গুণ কেহে নারে বর্ণিবারে ॥ ৫৭ ॥ 

কহিবার কথানহে,কহিলেকেহোনাবুঝয়ে, 
হেন চিত্র ঢৈতন্পের রঙ্গ। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ] 

মেইসেবুঝিতেপারে,১তন্যেরক্ূপাযারে, 
হই তার দানদামের সঙ্গ ॥ ৫৮॥ 

টৈতন্যলীল। রত্বনার, ম্বরূপের ভাণ্ডার, 
তি'হে খুইলা রঘুনাথের কে । 

তাহ] কিছুষে শুনিল, তাহ) এই বিবরিল, 

ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥ 

যদি কেহ হেন কহে, গ্রন্থ কৈলনোকময়ে, 
ইতর জন নারিবে বুঝিতে । 

গুভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণ, 

সর্ব চিত্ত নারি আরাধিতে | ৫৯ ॥ 

নাহিকারোন্বদিরোপ,নাহিকারো অনুরোধ, 

সহজ বস্ত করি বিবরণ । 

যদি হয় রাগ-দ্বেং তাহা হয় আবেশ, 

সহজ বস্ত না যায় লিখন ॥ 

যেবানাহিবুঝেকেহো,খুনিতেশুনিতেসেহো, 
কি অত চৈতন্যচরিত। 

কষে উপজিবেশ্রীতি,জ।নিবেরবেররীতি। 
শুনিলেই বন্ড হয় হিত 1 ৬৯ ॥ 

ভাগবত গ্লোকময়,টীক তার মংস্কৃত হয়, 

তবু কৈছে বুঝে ত্রিভূবন। 
ইহ] শোকদুই চারি,তারব্যাখাাভাষ়াকরি. 

কেন ন1 বুঝিবে সর্বজন ॥ 
শেষলীলার নুত্রগণ, কৈল কিছু বিৰরণ, 

ইহ] বিস্তারিতে চিত্ত হয়। 

থকে যদি আয়ু শেষ,বিস্তারিবলীলশেষ, 

যদি মহাঞতুর কূপ হয় ॥ 

মধ্যলীলা । ২১ 

আমি বৃদ্ধ জরাতুব,লিখিতে ক ]পয়ে কর 

নে কিছু স্মরণ না হয়। 

ন| দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে অবণে, 

তবু লিখি এ বড় বিস্ময় ॥ ৬১ ॥ 

এই আন্ত্যলীল। স।র, সুত্র মধ্ো বিস্তার, 

করি কিছু করিল বর্ণন। 
ইহ! মধ্যে মরি যবে,বর্ণিতে নারিব তবে, 

এই হাখিল] ভক্তগণ ধন ॥ 

মজ্ষেপে এইসুত্রকৈল,যেই ইহানালেখিল, 

আগে তাহ করিব বিস্তার । 

যর্দি ততদিন জীয়ে,মহগভুর কপ। হয়েঃ | 

ইচ্ছা] তরি করিব বিচার ॥ 

ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দে। মবার গ্ররণ, 

সবে মোর করহ অস্থোষ। 

শ্বরূপগোমাঞিরমত,বূপরখুনাথজ নেযত। 

তাহা লিখি নাহি মোর দোষ ॥ ৬২ ॥ 

জীচৈতন্য-নিত্য নন্দ, অদৈতাদি ভস্ত-ন্দ, 
শিরে ধরি নবার চরণ । 

খরপ রূপ মনাতন, রঘুনাথের এ০৮রণ, 

' ধুলি করি মস্তক-ভূষণ॥ 

পাঞ। য।র আজ্ঞা ধন, ব্রজের বৈষবগণ। 

বন্দো তার মুখ্য হরিদাস । 

ঠতগ্ঠবিলানসিন্ধু, কল্পোলের এক বিস্দ, 
তার কণ। কহে কৃষ্দ।ন ॥ ৬৩ ॥ 

ইতি শ্রীটৈনন্তচরিতা মুতে মধ্যথণ্ডে অস্তাপীল1- 
সুক্সবর্ণনে প্রেমোন্মাদ গ্রলাপবর্ণনং নাম 

দ্বিঠীয় পরিচ্ছেণ ॥ ২॥ 

ইতি শীচৈতনাচরিতামুতে মধ্যথণ্ডে শ্ীচৈতন্যস্বন্ধপ প্রশ্যামলাল-পদীরবিন্দসেবি 
বিনে|দবিহ।রিংগ।স্বামি কতা ম্ব়বোধিনী ও সুবোধিনী সমগ্থিত 'অন্তালীথ 

স্মত্রকথনে পপ্রমোন্ম(দ প্রলাপবর্ণনং নাম দ্বিতীয়পরিচ্ছেদ ॥ ২॥ 



ততীয় পরিচ্ছেদ । 
(প্যাড এটি” নী নি. 8০ কতা 

না।সং বিধায়ে।ত প্রণয়োহখ গৌরে। 

বৃন্দাবনং গন্ভমন্ল! ভ্রমাদ্ যঃ | 

রাট়ে ভ্রমন্ শাস্তিপুরীময়িস্বা 
ললাস ভঁক্তিরিহ তং নতোহন্মি ॥ ১॥ 

ঘঃ গৌরঃ ন্যাদং € সন্যাসাশ্রমং ) বিধায় 

( গৃহীত! ) উত্প্রণয়ঃ ( সন্) বৃন্দাবনং গন্ধমন। 

ত্রমাৎ ( প্রেমবৈকুবাৎ ) রাট়ে (রাঢদেশে ) ভ্রমন 

(পশ্চাৎ ) শান্তিপুরীম্ অফ্িত্ব। (গত্বা) ইহ শোস্তি- 

পুরধ্যাং ) ভট্জঃ (সহ) ললাস (শোভিতৰান্) 
তং (গৌরং ) নতোইন্মি ॥ ১॥ 

যিনি মন্গ্যাস গ্রহণ করতঃ প্রেমাবিষ 
হইয়। রন্দাবন গমনে অভিলাষী হওতঃ 

প্রেমাবেশে রাঢুদেশে জ্রমণ করিতে 

করিতে ভ্রঅদ্বৈতগুহে আগমন করিয়া 

ভঞ্তগণের মহিত শোভিত হইয়াছিলেন, 

অ।মি ফেই গৌরাঙ্গকে প্রণাম করি ॥১| 

জয় জয় প্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তরন্দ | 
চব্দিশ বৎমর শেষ যেই মাঘমান। 

তার শুরুপক্ষে প্রভু করিলা ন্ন্যাস ॥ 
সন্যাল করি প্রেমাবেশে চলিলা রদ্দাবন। 

রাঢদেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ॥ 

এই ফ্োক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে । 

ভ্রমিতে পবিত্র কৈল নব রাঢ়দেশে ॥ ১ ॥ 

তথা শ্রীমপ্তাগবতে একাদশস্বন্ধে অয়োবিংশ|- 

ধায় ব্রিপঞাশচ্ছে কঃ 

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা- 

মধ্য।পিতাং'পুর্ববতমৈমহিধিভিঃ। 

1 অহং তরিধ্যামি ছরস্তপাঁরং 

তমে! মুকুন্দাভ্বিনিষেবদ্ধৈব ॥ ২ ॥ 

সঃ (অহং ) পুর্ববহমৈঃ ( প্রাচীনৈঃ) মহর্ষিভিঃ 
অধ্সিতাম, (উপাসিতাম্) এতাং পরাস্মনিষ্ঠাং 

(পরঃ শুগ্কঃ যঃ আম্ম। জীবঃ তস্য নিষ্ঠাং বিচারিত" 

লক্ষণং ন্বরূপং কেধলম্) আস্থা মুকুন্বাজ্বি- 

নিষেবয়! এব ছুরস্তপারং € সংগারাখ্যং) তম্ঃ 

তরিষ্যামি ॥ ২॥ 

মোহজালাচ্ছন্ন আমি এক্ষণে প্রাচীন 

মহধিগণ কর্তৃক সংমেবিত শুদ্ধ জীবাত্মার 
প্ররুত স্বভাব অবলম্বন পূর্বক শ্রীভগবান 

মুকুন্দের চরণনেব। দ্বারা ছুরম্তপার তমঃ 

খবরূপ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইব | ২॥ 

প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক-বচন । 
মুকুন্দঘেবন-ব্রত কৈল নিদ্ধারণ | 

পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেশ ধারণ। 

মুকুনমেবায় হয় নংসারতারণ ॥ 

নেই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবন গিএ। 

কষ্খনিষেবণ করি নিভৃতে বমিএ। ॥ 

এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মীদের চিহ্ন। 
দিগ বিদিগ.জ্ঞান নাহি কিবা রাঠি দিন ॥ 

নিত্যানন্দ আচার্যরদ্ব মুকুন্দ তিন জন। 

প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন ॥ 

যেই যেই প্রভু দেখে মেই মেই লোক। 

প্রেম(বেঞ্জে হরি বলে খণ্ডে ছুঃখ শোক ॥ 

গ্রোপব।লক সব গভুকে দেখিয়া] | 

হরি হরি বলি উঠে উচ্চ করিয়া ॥ 



উতী পরিচ্ছেণ। ] মধ্যলীলা। হও 

শুনি তা সবার নিকট গেলা গৌরহরি। 

বোল বোল বলে সবার শিরে হন্তড ধরি ॥ 

তা সবারে স্ভতি করেঃতোমরাভাগ্যবানূ। 

অথানাং লবিত্রী পগৎক্ষেমধাত্রী 

পবিত্রী জিয়ারে। বপুর্দি ত্রপু্ী ॥ ৩ ॥ 

চিদাননভানো£ ( চিদানন্নগ্রকাশকসা ) নন" 

ক্লুতার্থ করিলে মোরে শুনাঁঞাহরিনাম।২।। নোঃ (আকষ্কস্য) সদা পরপ্রেমপাত্রী ভ্রব+ 

গুপ্ডে তা নবারে আনি ঠাকুর নিত্যানম্দ | 
শিখাইল মবাকারে করিয়] প্রবন্ধ ॥ 

বন্দাবনপথ গ্রাভূ পুছেন তোমারে । 

গঙলগাতীরপণ তবে দেখাইহ তারে ॥ 

তবে প্রাডু পুছিলেন শুন শিশুগণ। 
কহ দেখি কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন ॥ 

শিশু মব গল্গাতীর পথ দেখা ইল। 
মেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল ॥ 
আচার্যরদ্বেরে কহে নিত্যানন্দ-গোসাঞিঃ 

শীপ্র যাহ তুমি অদ্বৈত-আচার্য্যের ঠাগ্রিও ॥ 
প্রড়ু লৈয়া ষাব আমি তাহার মন্দিরে ।. 

সাবধানে রহে যেন নৌকা লঞ] তীরে ॥ 
তবে নবদ্ধীপে তুমি করিহ গমন । 
শটী সহ লঞ অ|ইম নব ভক্তগণ ॥ ৩৪ 

তারে পাঠাইরা নিত্যানন্দ মহাশয় । 

মহাপ্রভুর আগে আদি দিল। পরিচয় ॥ 

গ্রাভুকহে ভ্রীপাদ তোগার কোথাকে গমন 
শ্ীপ[দ কহে তোমা মনে যাব বৃন্দাবন ॥ 

পাড় কছে কতদৃরে আছে বন্দাবন। 

তেঁহো কহেন কর এই যমুনা দর্শন ॥ 

এত বলি তারে নিল গঙ্গ। সন্নগিধানে। 

আবেশে গাভূর হৈল গঙ্গায় যমুনা জ্ঞানে॥ 

আহো ভাগ] যমুনার পাইল দরশন। 

এত বলি ষমুনারে করেন সুবন ॥ ৪ ॥ 

তথাহি প্রীচৈতন্যচন্ত্রোদয়না৯কে পঞ্চমাক্কে 

ত্রয়োদশক্লো কঃ_- 

ব্টদ[নন্দভানে।£ সদানন্দসনে: 

গরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রঙ্গগআী । 

্রহ্মগাত্রী (চিগ্নয়জলন্নুপা) অঘানাম্ (অপরাধানাং) 
লবিত্রী (চ্ছেত্রী ) জগৎক্ষেমর্ধাত্রী ( জগতানাং 

মঙ্গলবিধাত্রী ) মিত্রপুত্রী (হুর্ধাবন্যা যূন।) নঃ 
( অক্মাকং ) বপুঃ পবিত্রী ক্রিয়াৎ ॥ ৩ 

চিদানন্দের প্রকাশক প্রীরুষ্,ের পরণ 

প্রেমপাত্রী” চিগ্রয়জলরূপা। অপরাধ- 

নাশিনী ও জগতের মঙ্গলদায়িনী শুর্যযপুত্রী 
যমুনা আমাদের দ্রেহ পবিত্র করুন ॥ ৩1 

এত বলি বমক্ষরি কৈল গঙ্গাম্রান | 

এক কৌপীন নাহি দ্বিতীয় পরিধান ॥ 
হেন কালে আচার্যা নৌকাতে চড়িঞা | 

আইলা নুতন কৌপীন বহির্বাস লঞ্ঃ ॥ 
আগে আমি রহিল। আচাধ্য নমক্ষারকরি | 

আচার্য; দেখি বলে গ্রস্ূমনে মংশয় করি ॥ 

তুমিতঅদ্বৈতগোসাঞ্ি হথাকেনেআইলা । 
আমি রম্দাবনে তুমি ফেমতে জানিল।1৫7 

আচার্য্য কঙ্ছে তুমি ধাহা তাহ] বৃন্দাবন | 

মোর ভাগো গঙ্গাতীরে তোমারআগমন ॥ 

গুভু কহে নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা। 

গঙ্গাতীরে আনি মোরে যমুনা কহিলা ॥ 
আচার্ধ কহে মিথ্যা নহে পাদ বচন! 

যমুনাতে স্নান ভুমি করিলা এখন ॥ 

গঙ্গায় যমুনা বহে হইয়। এক ধার। 

পত০৭ যন 12 পুন্বে গঙ্গাধার ॥ ৬ ৪ 

শশ্চিষধারে যমুনা বহে তাহা &কলেনান । 
আরজ কৌপিন ছ।ড়, কর শুফ পরিধান ॥ 
প্রেসাবেশে তিন দিন আছ উপবাম। 

আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল" মোর বাম ॥ 



ইঃ শ্ীত্রীচৈতন্াচরিতাঁয়ত। [ ভৃতীর পরিচ্ছেদ । 

এক মুষ্টি অন মুখর করাইয়াছি পাক। ] ছুই পাশে ধরিল মব স্বৎকুণ্ডিকা৷ ভরি 
স্থখ রুখ ব্যগন এক শ্থুপ আর শাক॥ টাপাকলা দধি মন্দেশ কহিতে না পারি॥ 
এত বলি নৌকায় চঢ়াই মিল নিজ ঘর। | অ্নব্যগ্তন উপরে দির্ল তুলমীমঞ্জরী | 
পাদগাক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তর 1৭1 | তিন জলপাত্রে সুবামিত জল ভরি ॥ 
শ্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্ধ্যানী। | তিন শুভ্র গীঠ তার উপলে বসন। 
বিষুঃ সমর্পন কৈল আচার্য আপনি ॥ এইরূপে সাক্ষাৎ কষে করাইল ভোজন। 

তিন ঠাঁই ভোগ বাঢ়াইল সম করি। 'আরত্বির কালে দুই গ্রত্ভু বোলাইল। 
কুষ্ণের ভে!গ বাড়াইল ধাতু পাত্রে ধরি ॥ | গুডু সঙ্গে মবেআমি আরতি দেখিল ॥১২॥ 
বত্তিশা আঠিয়া কলার আঙটিয় পাতে | | আরতি করিয়া কষে করাইল শয়ন। 

' ছুই ই ভোগ যাঁটাইল ভাল মতে ॥৮ || আচার্ধ্য আনি ভবে গাভুরে কল শিবেদন 

মধ্যে পীত ম্বত বিজ্ঞ শাল্যন্ন জপ । গৃহের ভিতর প্রভু করুন গমন । 
টারিদিগে ব্যগ্ন ডে।ক্ষা আর মুগটা'স্প ॥ | ছুই ভাই আইলা তবে করিতে ভো|জন ॥ 
মারক-বাণতুক শাক বিবিধ প্রাকার। মুকুন্দ হরিদাম ছুই প্রভু বোলাইল। | 
পটোল কুক্মাণ্ড বড়ি মানকচু আর | যোডহাতে দুই জন কহিতে লাগিলা ॥ 
য্াইগরণচ স্বক্তা দিঞ1 নব ফল মূলে। মু কছে মোর কিছু কতা নাহি নরে। 

অস্ত নিম্দন পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে ॥ ৯॥ | পাছে মুগ প্রনাদপাব তুমি যাহ ঘরে|১৩ 
কোমল নিপ্বপত্র নহ তাজা বার্ধাকী। হরিদান কহে মুগ্জি পাপিষ্ঠ অধম । 
পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাগড মানচাকী ॥| ব!হিরে এক হুষ্টি পাছে করিব ভোজন ॥ 
মারিকেল শব্য ছেন! শক'রা মধুর। ছুই প্রভু লঞ্ আচার্বয গেলা ভিতর ঘর। 
মোচাঘণ্ট দুগ্ধ বুক্সাও সকল গুচুর ॥ প্রম।দ দেখিঞ] প্রভুর আনন্দ অন্তর ॥ 
মধুরাঙ্গ বড়।ন।দি অল্ন্গাঁচছয়। এছে অন্ন যেরুফেেরে করায় ভো'জন। 
সকল ব্যঞ্জন £ঠকল লো।কে ষভ হয়॥১০॥| জম্মেজম্মেশিরে ধরি তাহার চরণ ॥ 
মুদ্গাবড়া মাম্বড়া কলাবড়া মিষ্ট। প্রভু জানে তিন ভোগ রুষ্ণের নৈবেদ্য। 
ক্ষীরপুলী নারিকেল ষত পিষ্ট ইষ্ট ॥ আচাধ্যের মন কথ! নহে প্রভুর বেদ ॥১৪ 
বত্বিশা আতঠিয়। কলার ভোঙ্গা বড় বড়। | প্রভু কহে বৈস তিনে করিয়ে ভোজন । 
চলে হালে নাহি ভোঙ্গা অতি বড় দঢ়॥ | আচার্য কহে আমি করিব পরিবেশন ॥ 
পঞ্চাশ পধাাশ ভোঙ্গা ব্যর্গন ভরিএঞা | | কোন্ স্থানে বসিব গার আন ছুই পাত। 
তিন ভোগের আশে পাশেরাখিলধরিয়। ॥ অল্প করি আনি তাহা দেহব্যঞ্জন ভাত ॥ 
গষ্ধত পায়স নব ম্বৎ-কু্ডকা ভরি। আচার্য্য কহে বম ছুহে পিড়ির উপরে। 
তিনপাত্র ঘনাবর্ত দুগ্ধ দিল! ধরি ॥ ১১॥ | এত বলি হাতে ধরি বসাইলদৌহারে॥১৫॥ 
দুপ্ধচিড়া কল। আর ছুগ্ধ লকৃলকী। প্রভু কহে মন্ন্যাগির ভক্ষ্য নহে উপকরণ । 
ধহক করিল তাহা কহিতে না শকি ॥ | ইহা খ।ইলে কৈছে হয় ইন্ড্রিয় বারণ ॥ 



তৃতীয় পরিচ্ছের। ] মধ্যলীলা। ৮৬৫ 

আচার্য্য কহে ছাড় তুমি আপনার চুরি। যে পাঞাছ মুষ্ট্যেক অন্ন তাহা খাঞ] উঠ। 
আমি জানি তে।মার মন্ন্যানের ভারিভুরি! পাগলাই না করিহ না ছড়াইহ ঝুঠ ॥২২। 
ভোজন করহ ছাড় বচন চতুদী। 

গভু কহে এত অন্ন খাইতে না পারি ॥ 

আচার্যয কহে অকপটে করহ আহার । 

যদি খাইতে নার পাতে রহিবেক আর ॥ 

প্রভু কহে এত অন্ন খাইতে নারিব। 

সন্র্যামির ধম্্ন নহে উচ্ছিষ্ট রাখিন ॥ ১৮ ॥ 
আঁচ কহে নীলাচলে খাঁও চৌয়ামবর। 
এক এক বরে অন্ন শত শত ভার ॥ 

তিনজনের ভক্ষ্যপিণ্ড। তে।মার একগ্রান। 

তর লেখে এই অন্ন নহে পঞ্চ গ্রান ॥ 
মোর ভাগ্যে মোর গৃহে তোমার আশমন। 

ছ।ড়হ চাতুরী প্রাভ কর ভোদরন ॥ ১৯ 
এত বলি জল দিল ছুই গোগাঞ্িঃর হানে। 

ই|শিএত লাগিল দোহেভে জন করিতে ॥ 

নিত্যানন্দ কহে কৈল তিন উপবান। 
আজি পারণ। করিতে মনে ছিল বড় আশ ॥ 
আ[্জিহ উপবান হৈল আচাধ) নিমন্ত্রণে। 
অদ্দপেট না ভরিবেকএইগ্রাসেকঅন্ে ॥২০ 
অয কহে হও তুমি তৈর্িক সন্নবানী। 
কভু ফল মূল খাও কভু উপবানী॥ 
দরিদ্র ব্র।দ্ধণ ঘবে যে পাইলেমুষ্টোকআন্ন | 
ইহাতে সন্তোষ হও, ছাড় লোভ মন ॥ 

নিত্যানন্দ কহে যবে কৈজে-নিমন্ত্রণ। 

তত দিতে চাহ, যত করিয়ে ভোজন ॥২১॥ 
শুনি নিত্য নন্দ-কথা ঠাকুর অদ্বৈত। 
কহেন তাহারে কিছু পাইয়া পিরিত ॥ 
জষ্ট অবধূত তুমি উদর পুরিতে। 
সন্ন্যাস লইয়াছ বুঝি ব্রহ্ণ দণ্ডিতে | 
তুম খাইতে পার দশ বিশ মানের অন্ন। 
আমি তাহা কাহ। পাব দরিদ্র ব্রাক্মণ | 

$ 

এইমত হাস্যরসে করেন ভোঁজন। 
অন্ধ 'অদ্ধ খাঞ)। প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্তন ॥ 
লেই ব্যগ্নে আচার্য্য পুনঃ করেন পুরণ। 
দোঁন] ব্যঞ্জনে ভরি করে গতৃকে প্রার্থন ॥ 
আচার্য কহে যে দিয়াছিতাহনাছাড়িবা। 
এখনে যে দিয়ে তার অধ্ধেক খাইবা ॥ 
শাশাযদ্ে দৈন্যেপ্রাভুরেকরাইলা ভোজন | 
আচার্ষের ইচ্ছ। প্রভু করিল পুরণ ২৩ . 
নিত্যানন্দ কহে মোর পেট না ভরি । 
লএটা যাহ তোর অন্ন কিছু না খ|ইল ॥ 
এত বলি একগ্রাম ভাত হাতে লএ]। 
উঝ|লি ফেলিল আগে যেন কুদ্ধ হঞ1 ॥ 
ভাত ছুই চারি ।গিল আচার্যের অঙ্রে। 
ভাত অঙ্জে লঞ। আচার্যযনাঁচেবড়রঙ্গে॥২৩ 
অবধূতের ঝুঠ| লাগিল মোর অঙ্গে ॥ 
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে ॥ 
তোরে নিমন্ত্রণ কৈল পাইল তার ফল। 
তোর জাতি কুল নাহি সহজে পাগল ॥ 
গাপন মমান মোবে করিবার তরে। 
ঝঁঠ। দিলে বিগ বলি ভয় না করিলে ॥২৫। 
নিত্যানন্দ কহে এই কৃষ্েের প্রসাদ । 
ইহ|নে ঝুঠা কহিলে তুমি কৈলে অপরাধ॥ 
শতেক শস্স্যাণী বদি করাহ ভে।জন। 
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥ ২৬ ॥ 
আচাধ) কহে কতুনাকরিব নন্কযামী নিমন্ত্রণ 
সন্্যামী নাশিলে মোর সব স্মতিধর্্ম ॥ 
এত বলি দুই জনে করাইল আচমন । 
উত্তম শষযাতে লঞ1 করাইল শয়ন |. 
লবঙ্গ এলাচ বীঞ্জ উত্তম রসবাস। 
তুলমীমঞ্জরী লহ দিল মুখবখন ॥ 



২৬ শ্রীপ্্ীচৈতগ্চরিতামবৃত। [ তৃতীয় পরিচ্ছে। 

সুগন্ধি চন্দনে লিণ্ড কৈল কলেবরে। প্রেমের উৎকঠ প্রভুর নাহি কৃষ্ঃসঙ্গ | 
সুগন্ধি পুঙ্পমাল! দিল হৃদয় উপরে ॥২৭।; বিরহে বাঁড়িল প্রেম ভ্বালার তরঙ্গ ॥ 
আচার্য; করিতে চাহে পাদমশ্বাহন। ব্যাকুল হইয়। প্রভু ভূমিতে পড়িলা। 

সঙ্কোচিত হঞ| ভু কহেম বচন ॥ গোসাঞ্ি দেখিয়াআচার্যযনৃত্াসন্থরিল:॥৩২ 

বহুত নাচাইলে আমায় ছাড় নাচায়ন 1 | প্াভুর অন্তর মুবুদদ জানে ভাল মতে। 

সুক্ন্দ হরিদ্বান লঞা করহ ভোজন | ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে ॥ 

তবেত আচার্য নে লঞা! ছুই জনে |  ; আচার্য্য উঠ।ইল! গভুকে করিতে নর্ভন | 

করিল ইচ্ছায় ভে।জন যে আছিল মনে॥২৮। পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ নাযায় ধরণ ॥ 

খাস্তিপুরের লোক শুনি এতৃর আগমন । | অশ্ঃ কম্প পুলক খে গদগাদ বচন। 
দেখিতে আইলা লোক গ্রাভুর চরণ ॥ ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন॥৩ও 

হরি হরি বেলে লোক আনন্দিত হঞা। তথাহি পদং 
চমৎকার হৈল এডুর সৌন্দর্য্য দেখিয়॥২৯ 
গৌরদেহ-কান্তি, সূর্য্য জিনিয়। উজ্জ্বল । 

অরুণ-বন্ত্র-কান্তি তাতে করে ঝলমল | 
আইনে যায় লোক নব নাহি অমাধান। 
লোকের নংঘটে দিন হৈল অবগান | 

সন্ধযাতে আচার্ধ্য আরম্তিল লংকীন্তন। | এই পদ গার মুকুদ্দ সুমধুর স্বরে । 
আ1চ।র্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন ॥ ৰ শুনিএা এভূর চিত্ত অন্তর ধিদরে ॥ ৩৪ ॥ 
নিত্যানদ্ প্র্ছু বুলে আচায্য ধরিএটা | । নির্কোদ বিষাদামর্স চাপল্য গর্কা দৈন্য। 
হরিদাস পছে নাচে হরষিত হএঠা ॥৩০॥ | গ্রতূর শরীরে যুদ্ধ করে ভাবমৈন্য ॥ 

ধানঞ্। রাগ । জঙ্গর হইল। শ্রীতু ভাবের গ্রাহারে। 

ভূমিতে পড়িল] শ্ব।ন মাহিক শরীরে ॥ 
দেখিয়। চিন্তিত ঠৈলা মব ভক্তগণ। 

আচন্বেতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জন ॥ 

হা হা প্রাণ প্রিয়সথি কি শা হৈল মোরে । 

| কানু-প্রোমবিষে মোর তনু মন জারে | 

| রাত্রি দিনে পোড়ে মন মোয়াথ না পাও । 

বাহা গেলে কমু পার্ড তাহা উডি যাড ॥ 

[কি কহব রে নখি আজুক আনন্দ ওুর। 
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ প্র ॥ 

এই প্র গাই, হর্ষে করেন নর্তন। বোল বোল বলি মাঁটে অ।নন্দে বিহ্বল। 
শ্বেদ কম্প অশ্ পুলক হুঙ্কার গঞ্জন ॥ বুঝন না যায় ভাব-তরক্গ প্রবল ॥ 
ফিরি ফিরি কভু গুভুর ধরেন চরণ। নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রতভুকে ধরিয়া। 
চরণে প্াঃয়। প্রন্ভুরে বলেন বচন ॥ আচার্য্য হরিদান বুলে পাছেত নাচিয়] 
অশে-: দিন ভুমি মোরে বেড়াইলেভাতিয়া। এই মত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে । 
ঘরে পাইয়।ছি এবে রাখিব বাদ্ধিয়া ॥৩১।| কতু হর্ষ কতু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে 1৩৫। 
এত বলি অ|চ/ধ্য আনন্দে করেন নর্তন। | তিনদিন উপবাসে করিয়া ভোজন | » 
হরেক রা আচাধ্য কৈল মঙ্কীর্তন ॥ । উদ্দও নৃত্যে াভুর হৈল পরিশ্রম ॥ 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ |] সধ্যলীলা। ২৭ 

তবুত না জানে শ্রম প্রেমে ভাবাবিষ্ট হয়া তবে আই লঞা,আচার্ধ্য গেলা অভ্যন্তর | 
নিত্যানন্দ মহ্াপ্রভুকে রাখিল ধরিয়া ॥ 

আচার্য গোপাঞ্িঃ তবে রাখিল কীর্তন | 

নানা সেবা করি গ্রভৃকে করাইল শয়ন ॥ 

এইমত দশ দিন ভোজন কীর্তন | 

একরূপে করি ঠকল প্রভুর মেবন ॥ ৩৬ ॥ 

প্রভাতে আঁচার্য্যরত্ব দে!লায় চড়াইয়]। 

ভক্তগণ মঙ্গে আইল শচীমাত। লৈয়। ॥ 

নদীয়া নগরের লোক স্ত্রী বালক রুদ্ধ । 

নব লোক আইলা হৈল মংঘউ সম্বন্ধ ॥ 

প্রাতঃক্লুত্য করি করে নাম নঙ্ীর্তন। 

শচী মাতা লয়া আইল। অদ্বৈত-ভবন॥৩৭॥ 

শচী আগে পড়িলা গুভু দণ্ুবৎ হয়া। 
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলেতে করিয়া। 

ঠোহার দর্শনে দোভে হইল। বিহ্বল । 

কেশ ন| দেখিয়া শচী হইলা বিকল ॥ 

অঙ্গ মোছে মুখ চুম্বেকরে নিরীক্ষণ । 
দেখিতে ন1 পায়, অশ্রু ভরিল নয়ন ॥৩৮। 

কান্দিয়া কহেন শচী, বাছারে নিমাই। 

বিশ্বপূপ মম না করিহ নিঠুরাই ॥ 

সন্রযাসী হইএ পুন না দিল দর্শন । 

তুমি তৈছে কৈলে মোর হইব যরণ ॥ 
গাভুত*কান্দিয়া কহে শুন মোর আই। 

তোমার শরীর এই গোর কিছু নাই ॥ 
তোমার পালিত দেহ জন্ম তো!ম! হৈতে। 

কোটিজন্মে তোমার খণ ন। পারি শোধিতে 

ক্রানি বা নাজানি কৈল যদ্যপি অন্যান । 

তথাপি তোমাকে কড়ু নহিব উদান ॥৩৯। 

তুমি ধাহ। কহ মুখ্িঃ তাহাই রহিমু। 
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ দেইত করিমু। 
এও বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার । 

তুষ্ট হঞ1 আই কোলে করে বাঁর বার। 

ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইল সম্বর ॥ ৪* ॥ 

একে একে মিলিলা গাভু সব ভক্তগণ | 

সবার মুখ দেখি করে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ 
কেশ না দেখিয়! ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ । 

সৌন্দর্য্য দেখিতে তু পায় মহাসুখ ॥ 
বাস রামাই বিদ্যানিধি গদাধর । 

গঙ্গাদাস বক্ধেশ্বর মুরারি গুক্লান্থর ॥ 
বুদ্দিমন্তখান নন্দন শ্রীধর বিজয় । 

বান্ছদেব দাঁ€মাদর মুকুন্দ সঞ্জয় ॥ 

কত নাম লব শত নবধধীপবাসী । 

নবারে মিলিল। প্রভু রুপা দুষ্টে হাসি ॥ 
আনন্দে নাঁচয়ে সবে বলি হরি হরি । 

আচার্য মন্দির হৈল বৈকুষ্ঠপুরী 1৪১ 
যত লোক আইল মহাপ্রভূকে দেখিতে | 

নানা গ্রাম হৈতে আর নবধীপ হৈতে ॥ 

শবাকারে বানা দিল ভক্ষ্য অন্ন পান। 

বছুদিন আচার্য্য সবার কৈল নমাধান ॥ 

| আচার্য গোমাঞ্র ভাগার অক্ষয় অব্যয় 

যত দ্রব্য ব্যয় করে পুনঃ তৈছে হয় ॥ 

সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন | 

ভক্তগণ লঞ। গুভু করেন ভোজন |৪২॥ 

দিনে আচারের গ্রী্তি গাভুর দর্শন । 
রাত্রে লোক দেখে গ্রভুর নন্কন বীর্থন ॥ 

বীন্তন করিতে এতূর হয় ভাবোদয়। 
স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রঃ গদ্গাদ গলয় ॥ 

ঘন ঘন পড়ে এতু আছাড় খাইয়। | 

দেখি শটীমাত। কহে রোদন করিয়। ॥ 
চুর্ণ হৈল হেন বাঁসো নিমাই কলেবর। 

হা হা করি বিষুঃ পাশ মাগে এই বর ॥ 

বাল্যকাল হৈতে ন্োশার যে কৈনু বেবন। 

তাঁর এই ফল মে।রে দেহ নারারণ ॥ 
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যে কালে নিমাই পড়ে ধরণী উপরে । 

ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাই শরীরে॥৪৩। 

এই মত শচীদেবী বাৎসল্ো বিহ্বল। 

হর্ষ ভয় ধদন্য ভাবে হইল বিকল ॥ 

শ্রীনিবাস আদি যত বিপ্র ভক্তগণ। 

গভূকে ভিক্ষা দিতে হৈল সবাকাঁর মন ॥ 

শুনি শচী সবাকারে কবেন মিনতি। 

মুঞ্ি নিমাইর দর্শন আর পাব কতি॥ 

তোম।1 বা মমে হবে অন্যত্র মিলন। 

, মুগ্চিঃ অভাগিনীর এই মাত্র দরশন ॥ 
যাবৎ আচ।্য-গৃহে নিমাইর অবস্থান । 

প্রীপ্ীচৈতম্যচরিতাঁমৃত। [ তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 

তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়। 
নীলাচলে রহে যবে দুই কার্যয হয় ॥ 

নীলাচলে নবদ্বীপে যৈছে ছুই ঘর। 

লোক গত্তাগতি বার্তা পাব নিরন্তর ॥৪৬| 

তুমি সব করিতে পার গমনাগমন | 
গানে কভু হবে তার আগমন । 

আপনার দুঃখ সুখ তাহ নাহি গণি। 

তার মেই সখ, মেই নিজ করি মানি ॥ 

শুনি ভক্তগণ তার করেন শুবন। 

বেদ আজ্ঞা যৈছে মাত তোগার চন | 

ভক্তগ্রণ গ্রাভ্ সাথে আনিয়া কহিল । 

মুখ ভিক্ষা দিব নবারে এইম।গো দান ন/5৪ শুনিয়। গরুর মনে আনন্দ হইল ॥ 

শুনি ভক্তগণ কহে করি নমস্কার। 

মাতার যে ইচ্ছ। সেই অম্মত মবাব | 

মাতার বৈয়গ্র্য দেখি প্রভৃব ব্যগ্র মন। 

ভক্তগণ একত্র করি বলিল বচন ॥ 

তোম। নবার আজ্ঞাবিনেচলিল!উব্বন্দ[বন 

যাইতে নারিল বিদ্ব ঠকল নিবর্ভন ॥ 

যদ্যপি নহমা আমি করিয়াছি সন্যাস | 

তথাপি তোম। মবা হৈতে নহিব উদ্ান ॥ 

তোঁম। মবা ন। ছাডিব যাবৎ আমি জীপ। 

মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব | 

সন্ন্যাদির ধর্ম নহে মন্ন্যাস করিয়া । 

নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া | 
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন। 

সেই যুক্তি কহ, যাতে রহে দুই ধর্ম ॥8৫। 
শুনিঞ?1 প্রাভূর 'এই মধুর বচন। 
শচী পাশ আচার্ধযাদি কিল1 গমন ॥ 

এতর নিবেদন তারে সকল 

শুনি শটী ক্গন্মাতা কহিতে লাগিল ॥ 

তেহে। যদি ই রহে তবে মোর মুখ । 

তাঁর নিন্দা হয যদি মেহো মোর ছুঃখ॥ 

কহিল। 

নবদীপনাশী আদি যত লোঁকগণ। 

সবারে অম্মান করি বলিল বচন ॥ 

| তুমি মব লোক মে।র পরম বান্ধব । 

এক ভিক্ষা ম।গি মেরে দেহ তুমি নব।8৭॥ 

ঘর যাঞা কর মদ। র্ুষঃলর্গীত্ন | 

ঝ-আরাপন ॥ 

'গাজ্জ! দেহ নীলাচল বরয়ে গমন 

মপ্যে মধ্যে আজি তোমানবায়দিবদরশন ॥ 

এত বলি মবাকারে ঈষৎ ই|সিয়]। 

বিদায় করিল প্রভূ সম্মান করিয়া ॥ 

মব। বিদায় করি প্রভূ চলিতে কৈল মন । 
হরিদান কান্দি কহে করুণ বচন ॥ 

নীলাচল চলিলা তুমি মোব কোন গতি। 

নীল[চল বইতে মোর নাহিক শকতি ॥ 

মুঞ্িঃ অধম তোমার না পাব দরখন | 

কেমতে ধরিমু এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥ ৪৮1 
প্রভূ কহে কর তুমি দৈন্য সম্বরণ। 
তোমার ধেন্যে আমার ব্যাকুল হয় মন ॥ 

তোমার লাগি জগন্নাথে করিৰ নিবেদন্য। 

তোমাকে নিয়াব আমি শ্রীপুরুষোত্বম | 

রুক্ুনাম কফকথা রুঝঃ 
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তবেত আচার্য্য কহে বিনীত করিয়। । 

দিন দুই চারি রহ ক্পাত করিয়া ॥ 

আচার্ধ্য-বচন প্রভূ না করে লঙ্জন। 

রহিল অদ্বৈভ-গৃহে না কৈল। গমন ॥ 

আনন্দিত হৈলা আচার্ষা, শচী, ভক্তমব | 

গ্ররতিদিন করে আচার্য মহামহোত্সব ॥ 

দিনে কুষ্ধকথা-রন ভক্তগণ মঙ্গে ॥ 

রাত্রে মহামহোত্সব সন্গীপ্তন-রঙ্গে ॥ ৪৯। 

আনন্দিত হয়৷ শচী করেন রপ্ধন। 

সুখে ভোজন করে প্রভূ লয়। ভক্তগণ ॥ 

আচার্য্যের শ্রদ্ধা ভক্ষি গৃহ মম্পদ্ ধনে । 

সকল মফল টহল গ্রাভু আগমনে ॥ 

শটীর আনন্দ বাটে দেখি পুলমুখ | 

ভে।জন করাঁঞ1 কফৈল পূর্ণ নিজ সুখ ॥ 

এইমত অদ্ৈত্ত"গুহে ভক্তগণ মেলে । 

বঞ্চিল কথোকদিন নানা কুডুহলে ॥ 

আর দিন প্রভু কহে নব ভক্তগণে। 

নিজ নিজ গৃহে সবে করহ গমনে ॥ 

ঘরে গিয়া কর সবে রুধ্-সঙ্গীব্ধন ॥ 

পুনরপি আম। মঙ্গে হইব মিলন ॥ 

কভু বা করিবে তোমরা শীলাদ্রি গমন | 

কভু বা আনিব আমি করিতে গঙ্গান্সান॥৫ ০ 

নিত্যানন্দ-গোমাঞ্ি পঙ্ডিত জগদাননা। 

দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ | 

এই চারি জন আচার্য্য দিল গাভু মনে। 
জরনমী প্রাবোধ করি বন্দিল চরণে ॥ 

তারে প্রদক্ষিণ করি করিল গমন। 

এথ। আচার্ষের ঘরে উঠিল ক্রন্দন ॥ 

নিরপেক্ষ হইয়! গু শীত্র যে চলিল1। 

কান্দিতেকান্দিতেআচার্য্যপশ্চাতে চলিল। 

কথোদুর যাই প্রভু করি যেড়হাত। 

আচার্য্য প্রবোধি কহে কিছু মিষ্ট বাত॥৫১ 

জননী গ্রবোধ কর ভক্ত মমাধান। 

তুমি ব্যগ্র হৈলে কারে। না রহিবে প্রাণ ॥ 

এত বলি গ্রস্ভু তারে করি আলিঙ্ষন। 
নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দ গমন ॥ 

গঙ্গাতীরে গেলা প্রন্ছু চারি জন সাথে ৷ 

নীলাদ্রি চলিল। গ্ভ্ ছত্রভোগ পথে ॥ 

চৈতন্মমঙ্গলে প্ভূর নীলাদ্রি গমন | 

নিশ্তারি বর্ণিযাছেন দাস বৃন্দাবন ॥ 

»দ্বৈত-গৃহ-বিলাস প্রভূর শুনে যেই জন। 

অচির।তে মিলে তারে বুষ্চপ্োমধন ॥ 

জীরপ রখুনাথ পদে যার অআশ। 

চৈতন্থচরিত।যুত কহে কৃষ্দাস ॥ ৫২ ॥ 

ইতি জ্ীচৈতন্যচরিতান্বতে মধ্যখণ্ডে 

সন্ন্যামকরণা দ্বৈতগৃহে ভোজনবিলানবর্ণনং 

নাম তৃভীয়পরিচ্ছেদঃ ॥৩॥ 

ইতি ্রীচৈতনযচরিতামৃতে মধ্যথণ্ডে হচৈতন্যনবরপ শ্রীশ্যামলাল-পারবিনাগেবি 

(িনেদবিহারিগোস্বামি কৃতাম্ববোধিনী ও স্থবৌধিনী সমন্বিত সন্ন্যাস 

করণ।দ্বৈতগৃহে ভোজনবিলীস বর্ণনং নাম তৃতীফ্পপরিচ্ছেদ॥ ৩ ॥ 

[রওনা 

৮ সার 
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ঘন্সৈ দাঁডুং চৌরয়ন্ ক্ষীরতাণ্ডং 
গোপীনাথঃ ক্ীরচোরাভিধোইভূৎ। 

শ্গোগালঃ প্রাদুরাসী্শঃ সন্ 
যং গ্রেয়! তং মাধবেন্ত্রং নতোহশ্ষি | ১ ॥ 

যঁম্ম দাতুং গীরভাগতং চোঁরয়ন গোপীনাথঃ 

(শ্বনামখাত: বিগ্রহ) ক্ষীরচোরাভিধঃ অন্ভুৎ 

ঘং(যস্য) প্রেয়! বশঃ ( বশীভতঃ ) সন্ শীগো- 

গ[লঃ গ্রাদ্রামীৎ তং মাধবেন্ত্রং নতোহন্রি ॥ ১॥ 

ধাছাকে প্রদান করিতে ক্ষীরপাত্র 

চুরি করতঃ রেমুণ! গ্রামস্থ শ্রীগোপীনাথ 

ক্ষীরচোরা* নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং 
জীগোপাল ধাহার প্রেমে বশীভূত হওতঃ 
প্রকট হইয়াছেন, আমি সেই মাধবেন্্র- 
পুরীকে গ্রণ/ম করি 1 ১॥ 

জয় ক্রয় চৈতন্য জয় মিষ্যানন্দ। 
জয়াছৈতচন্ত্র জয় গৌরভক্ত রৃন্দ ॥ 
শীলাদ্রি-গমন জগন্নথ-দরশন | 
নার্ধভৌ ম-ভট্াচার্য্য গরুর মিলন ॥ 
এই সব লীলা প্রভুর দান বৃন্দাবন । 
বিজ্ঞারিয়। করিয়াছেন উদ্ভম বর্ণন ॥ 
হজে চরিত্র মধুর চৈতন্যবিহার। 
বন্দাবন দাস মুখে অস্বতের ধার ॥ ১ ॥ 
অতএব ত।হ1 বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি |, 
দন্ত কার বর্ণি যদি তৈছে নাহি শক্তি ॥ 
চৈতন্যমক্গলে তেঁহে! করিল! বর্ণন। 
কুত্ররূপে ফেই লীলা করিয়ে স্থচন ॥ 

তার হ্ুত্রে আছে তেঁহে। না কৈল বর্ণন। 

যথ1] কথঞ্চিৎ ফরি মে লীলা! কথন ॥ 

অতএব তার পায়ে করি নমক্ষার। 

তার পায়ে অপরাধ নছক আমার ॥ 

এই মত মহাপ্রভু চলিলা নীল1চলে। 

চারিভক্ত সঙ্গে রুষ্ণকীন্তন কৃতৃহলে ॥ 

ভিক্ষা লাখি এক দিন একগ্রামে গিয়া । 

আপনে বহুত অন্ন আনিল মাগিয়! ॥ ২॥ 

পথে বড় বড় দ্াশী কিদ্র নাহি করে। 
তা ববারে রূপা করি আইল রেমুধারে॥ 
রেমুণাতে গে!পীনাথ পরম মোহন । 
ভক্তি করি কৈল এভু তার দবশন ॥ 
তার পাদপদ্ম নিকট প্রাণাম করিতে। 

ও।র পুষ্পচুডা পড়িল গরুর মাথাতে এ 

চুড়া পাঞ! এু মনে আনন্দিত ঠহঞ1। 
নন শৃত্যগীত কৈল] ভক্তগণ লঞা ॥ 
ঞঙুর গভাব দেখি প্রেম রূপ গুণ । 

বিশ্মিত হইলা গোপীনাথের দানগণ ॥৩॥ 
নান[ন্ূপে প্রীতি কৈল প্রভুর মেবন। 
মেই রাত্রি তাহা গত করিলা বঞ্চন ॥ 
মহাগ্ামাদ ক্ষীর লোভে রহিল! ভূ তথা। 
পূর্বে ঈশ্বরণুরী তারে কহিয়াছেন কথা ॥ 
ক্ষীরচোরা গোপীনাখ প্রমিদ্ধ তার নাম। 
তক্তগ্নণে কছে গাভূ সেইত আখ্যান ॥ 
পূর্বে মাধবপুরী লাগি ক্ষীর টকল চুরি। 
অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোর1 করি ॥ ৪ ॥ 
পূর্বে গ্মাধবপুরী আইল] বন্দাবন।. 

জমিতে ভ্রমিতে গেল৷ গিরি গোবর্ধন ॥ 
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প্রেমে মত্ত নাহি ভার দিবা রাত্রি জ্ঞান। 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান ॥ 

শৈল পরিক্রমা করি গোবিন্দকু₹ণগড আমি। 
স্নান করি বৃন্ধতলে আছে সন্ধ্যায় বসি। 

গোপাল বালক এক দুগ্ধ ভা লঞ।। 

আমি আগে ধরি কিছু বোলেন ই[সিয়1।৫ 
পুরী এই দুপ্ধ লয়! কর তুমি পান। 
মাগি কেনে নাহি খাও কিবা কর ধ্যান ॥ 

বালকের সৌন্দর্যে পুরীর হইল সন্তোষ 
তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক শোষ ॥ 
পুরী কহে £ক তুমি কাহা তোমার বাস। 
কেমতে জানিলে আমি করি উপবাস ॥খা 

বালক কহে গোপ আমি এই গ্রামে বমি। 

আমার গ্রাধেতে কেহো না রঙে উপবানী 

কেহো মাগি খায় অন্ন কেহে দুগ্ধাহার। 

অব|চক জনে আমি দিয়েত আহার ॥ 

জল লৈতে সত্রীগণ তোমারে দেখি গেলা। 

ভ্রী নব দুগ্ধ দিয়া মামারে পাঠইল। | 

গেদোহন করিতে ঢাহি শীত্র আমি ব|ব। 

আরবার আতি এই ভাগুচী লইব॥৭॥ 

এত বলি বালক গেল। শ। দেখিয়ে আর। 

মাঁধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার ॥ 
দুর্গ পান করি ভাগ ধুইয়৷ রাখিল। 
বাট দেখে সেই বালক পুনঃ না আইল ॥ 

বসি নাম লয় পুরী নিদ্রা নাহি হয়। 

শেষ রাত্রে তন্দ্রা হৈল বৰাহা বৃত্বিলয়॥ 

স্বপ্পে দেখে মেই বালক সম্মুখে আমিয়া। 
এক কুঞ্জে লয়। গেলা হাতেতে ধরিয়। ॥৮। 

কুপ্ত দেখাইয়া কহে আমি এই কুঞ্জে রই। 
শীত বটি দাবাগ্রিতে ছুঃখ বড় পাই ॥ 

গ্রামের লোক আনি আমা কা কুঞ্জ হৈতে 

পর্বাত উপরে লয়! রাখ ভাল মতে ॥ 

এক মঠ করি তাহা করহ স্থাপন। 

বহু শীতল জলে আমা ফরাহ সপন ॥ 

বহু দিন তোমার পথ করি নিরীগ্দণ। 

কবে আনি মাধব আমা করিবে ৫সবন ॥ 

ভোমার ঠ্রেমবশে করি মেবা অঙ্গীকার । 

দর্শন দিয়! নিস্তারিব কল মংমার | ৯] 

গ্ীগোপাল নাম মোর গোষর্দিনধারী । 

বঞ্জের শ্বাপিত আমি ইহ অধিকারী ॥ 

শৈল উপর হৈত্তে আমা কুঞ্জে লুকাইয়]। 

শ্নে্ছ ভয়ে সেবক আমার/গেল পলাইয়া। . 

সেই হৈতে রহি আমি এই কুর্ী স্থানে । 

ভাল হৈল আইন্প। আমা কাঢ় সাবধানে ॥ 
এত বলি সে বালক অন্তঙ্জান কৈল। 

জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল ॥ ১৭ ॥ 
রুষ্চকে দেখিনু গুঞ্ি নারিনু চিনিতে। 

এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে ॥ 
ক্ষণেক রোদন করি মনঃ কল ধীর। 

আজ্ঞার পালন লাগি হইল সুস্থির | 

প্রাতঃক্সান করি পুরী রাম মধ্যে গেলা । 

সব লোকে একত্র করি কহিতে লাখিলা ॥ 

গ্রামের ঈগ্বর তোমার গোবদ্িনধারী। 

কুর্ধে আছেন তারে চল বাহির মে করি১১ 

অত্যন্ত নিখিড় কুঞ্জ নারি গরবেশিতে। 

কুঠারি কোদালি লহ দ্বার মে করিতে ॥ 

শুনি তার নঙ্গে লোক চলিল। হরিবে ॥ 

কুপ্জ কাটি ঘার করি করিল প্রবেশে ॥ 

ঠাকুর দেখিল মাটী তৃণে আচ্ছাদিত। 
দেখি সব লেক হল আনন্দে বিন্মিত ॥ 

আবরণ দূর করি করিল বিদিতে। 

মহাভারি ঠাকুর কেহে! নারে চালাইতে১২ 

মহা মহ। বলিষ্ঠ লোক একত্র হইয়া । 

পর্বত উপর গেল! ঠাকুর লইয়ী ॥ 
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পাথর সিংহাসন উপর ঠাকুর বসাইল | 

বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্ব দিল ॥ 

গ্রামের ক্রাঙ্মণ সব নব ঘট লয়|। 

গোবিন্দকুণ্ডের জল আনিল ছানিয়া | 
মব শত ঘট জল কৈল উপনীত । 
মান। বাদ্য ভেরী বাজে স্ত্রীগণে গায় গীত 

কেহে। গায় কেহে। নাচে মহোৎঃ ধ হৈল। 
অনেক সামগ্রী, যদ্ব করি আনাইল ॥ 
দরধি দুগ্ধ ঘুত আইল মত গ্রাম হৈতে। 

ভোগ মামগ্রী আইল। মন্দেশাদি কতে ॥ 

তুলম্যাদি পুষ্প বন্ত্র অইল অনেক। 

আপনে মাধবপুরী করে অভিষেক ॥ 
অঙ্গমল। দূর করি করাইল স্সপন। 

বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্তণ ॥ 

পঞ্চগব্য পঞ্চান্থতে স্বান করাইয়া । 
মহাক্সান করাইল শত ঘট দিয়া | 

. পুনঃ তৈল দিয়া কৈল প্রীঅঙ্গ চিকণ। 
শব গর্গোদকে কৈল মান মমাপন ॥ ১৬॥ 

শ্ীঅঙ্গ মার্জন করি বন্ত্র পরাইল। 

চন্দন ভূলনী পুস্পমালা জ্ীঅঙ্গে দিল | 

ধুপ দীপ করি নানা ভে|গ লাগাইল ॥ 

দি দুর্ধী নন্দেশাদি যত কিছু ছিল ॥ 

স্ুবানিত জল নব্যপাত্রে মপিল । 

আচমন দিয়! পুনঃ তাশ্বল অনিল ॥ 
আরতি করিয়া কৈল অনেক স্তবন। 
দগুবৎ করি কৈল আত্মসমর্পণ ॥ 
গ্রামের যত তগুল দালি গোধুমাদি চর্ণ। 
সকল আনি] দিল পর্ধত হৈল পুর্ণ ॥১৬। 

কুম্তকারের ঘরে-ছিল যত ম্ৃন্তান। 
সব আইল প্রাতে হৈতে চড়িল রন্ধন ॥ 

দশবিপ্র অন্ন রাষ্ষি করে এক স্তপ। 
রহ ৫. 

জন চারি পাঁচরান্ষে নানাবিধ শ্ুপ॥ 

স্রীপ্লীচৈতগ্যচরি তাম্বৃত। [ চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

বন্য শীক ফল মূলে বিবিধ বর্ন । 
কেছে৷ বড়া বড়ি কড়ি করে বিগ্রগণ ॥ 

জন পাঁচ সাত রুটি করে রাশি রাশি। 

অন্ন ব্যঞ্জন রুটি সব রহে ঘ্বতে ভাসি ॥ 

নব বস্ত্র পাতি তাতে পলাশের পাত । 

রাদ্ধি রা্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত। 
তার পাশে রুটি রাশি উপ পর্বত হৈল। 
সুপ ব্যঞ্চন ভাগ শব চৌদিকে ধরিল ॥ 
তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠ। শিখরিণী। 

পায়ম মথনি সর পাশে ধরি আনি ॥ 

হেনমত্তে অন্নকুট করিল সাজন। 
পুরীগোসাঞ্জি গোপালেরে কৈল সমর্পণ ॥ 
অনেক ঘট ভরি দিল স্বশীতল জল। 
বছ দিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল মকল ॥ 
যদ্াযপি গোপ।ল মব অন্ন ব্ণ্ন খাইল। 

তার হস্ত স্পর্শে অশ্র পুনঃ তৈছে হৈল ॥ 
ইহা অস্থভব কৈল মাধৰ গোমাঞ্িঃ। 

তার ঠ।ঞিঃ গোপালের লুক! কিছু নাঞ্ি। 
এক দিনের উদ্যোগে এছে মহোৎ্ম হৈল 

গোপাল গরভাবে হৈল অন্যে না জানিল॥ 

আচমন দিয়] দিল বিড়।র সঞ্চয় । 

আরতি করিল লোকে করে জয়*জয় ॥ 

শখ্যা করাইল নৃতন খাট আনাইয়া । 
নব বন্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া ॥ 

তৃণট1টা দিয়া চারি দিক্ আবরিল॥ 
উপরেহ এক টাগি দিয়! আচ্ছাদিল ॥২০॥ 

পুরী গোনাঞ্জি আজ্ঞা দিল যতেক ব্রা্ণে। 

আবালরুদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে।॥ 

সব লোক বগি ত্মে ভোজন করিল। 

ত্রাঙ্গণ ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল ॥ 

অন্য গরমের লোক যেই দেখিতে তাইল। 
গোঁপাল দেখিয়। সবে প্রমাদ খাইল ॥ 



টতুর্থ পরিচ্ছেদ । | মধ্যলীল!। ৩৩ 

পুরীর প্রভাব দেখি লোকে চমতকার 
পূর্ব অব্লকুট ষেন হেল সাক্ষাৎকার ॥২১॥ 
সকল ব্রাহ্মণ পুরী টৈষধ করিল । 

সেই সেই প্লেবা মধ্যে সব নিয়োজিল | 

পুনঃ দিনশেষে গুভূর করাইল উত্থান । 

কিছু ভোগ লাগাই করাইল জলপান ॥ 
গোপাল প্রকট হৈল দেশে শব্দ হৈল। 

আশপাশ গ্রামের লোক দেখিতেআইগ ২২ 

একেক দিন একএন গ্রামে লইল মাঙ্গিয়া 

অন্নকুট ফরে সবে হণনিত হয়] ॥ 

রাত্রিকালে ঠাকুরের করাইয়] শয়ন | 
পুরি গোসাঞ্িঃ £কল কিছু গধ্য ভোজন ॥ 

প্রাতঃকালে পুনঃ তৈছে করিল মেবন। 
অন্ন লয় এক গ্র।মের আইল লোকগণ ॥ 

অন্ন ঘ্বত দধি ভুগ্ধ গ্রামে বত ছিল। 

গোপালের আগে লোক আনিয়াধরিল২৩ 

পুর্বদিন প্রায় ঘিপ্র করিল রম্বান। 

তৈছে অন্নকুট গোপাল করিল ভোঙ্খম ॥ 

প্রজবানী লোকের ক্লষে হজ পিরিতি । 

গোপালের মহজ প্রীতি ব্রজবানী প্রতি ॥ 

মহাগ্রমাদান্ন বত খাইল নব লোক। 

গোপ।ল দর্শনে খণ্ডে নবার ধুঃখশোক২৪ 

আশপাশ ব্রজভূমের যত গ্রাম সব | 

এক এক দিন আমি করে মহোত্মব | 

গোপাল প্রকট শুনি নান। দেশ হৈতে। 

নানা দ্রব্য লয় লোকে লাখিল। আমিতে। 

মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী । 
ভক্তি করি নানাদ্রব্য ভেট ধরে আনি ॥ 

স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ ভক্ষ্য উপহার। 
অসংখ্য আইনে নিত্য বাট়িল ভাগার ॥ 

এক মহাধনী ক্ষাত্রয় করাইল মন্দির । 

এক এক ব্রজবামী একেক গাভী দিল। 

সহজ সহআ্ গাভী গে!পালের হৈল॥ 

গৌড় হৈতে আইল দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ । 
প্রিখোসাঞ্রিঃ বাখিল তারে করিয়া যতন 

নেই দুই শিষ্য করি সেবা সমর্পিল। 

বুজসেবা হৈল পুরীর আপন্দ বাটিল ॥ 
৩ বত্ণর ছুই কবেন দেবন। 

এক দিন পুবীগোসাঞ্িঃ দেখিলা শ্বপন ॥ 

গোপ।ল কহে পুরী আমার তাপ নাহিযায় 

মলগজ চন্দন লেপ তবে দে জুড়ায় ॥২৬॥. 

মলয়জ আন যাএা নীলাচল হৈতে। 
অন্য হৈতে নহে তুমি চলহ তুরিতে ॥ 

বপন দেখি পুরীগোমাঞ্িঃ হৈল। প্রেমাবেশ 

প্রভু আজ্ঞ! পালিবারে চলিলা পূর্বদেশ ॥ 

মেবার নির্বন্ধ লোক করিল স্থাপন । 

আজ্ঞা মাগি গৌড়দেশ করিল! গমন ॥২৭ 
শান্তিগুর 'গাইল। জ্ীলভইৈতের ঘরে। 

পুরীর গেম দেখি আয) আন্ম অন্তরে ॥ 

তার ঠাই মন্ত্র লেল যতন করিয়া । 

»লিপ। দাঁক্ষণে পুরী ভারে দীক্ষা দিয়া ॥ 
রেমুণাতে কৈল গে।পীমাথ দরশন। ' 

তার রূপ দেখি গ্রেমাবেশ হৈল মন ॥২৮% 
নৃত্য গীত করি জগমোহনে বগিল। । 

কাহ। কাহ। ভোগ লাগে ব্রাঙ্গণে পুছিল। ॥ 

সেবার মৌঞ্ব দেখি আনন্দিত মনে ॥ 
উত্তম ভোগ লাগে এথ| বুনি অনুমানে ॥ 

যৈছে ইহা ভোগ লাগে কলি শুনিব । 

তৈছে ভিয়ানে ভোগ গোপালে লাগাব ॥ 
এই লাগি পুছিলেন ত্রান্ধণের স্থানে । 

ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ বিবরণে ॥ ২৯॥ 

শধ্যাভোগে ক্ষীর লাগে অম্বতকেলি নাম 

কেহোপাকভাগারঠকলকেহোতগাচীর২৫1 ছ্বাদশ-ম্ৎপাত্র ভরি অস্বত লমান ॥ 

৫ 



৩৪ শ্ীক্লীচৈতন্যচরিতামৃত। [ চতুর্থ পরিচ্ছেন। 
সারার 

গোপীনাখের ক্ষীর করি প্রমিদ্ধ নাম যার! ক্ষীর লয়া সুখে তুমি করহ ভক্ষণে। 
পৃথিবীতে এছে ভোগ কীাহো। নাঞ্িআর 
হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল । 
শুনি পূরী গোনাঞ্জ কিছুমনেবিচারিল৩০ 
অযাচিত ক্ষীরপ্রমাদ যদি অল্প পাই। 

স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই 
এই ইচ্ছায় লজ্জা পায়! বিষুম্মরণ কৈল। 
হেনকালে ভোগ মরি আরতি বাজিল ॥ 

আরতি দেখিয় পুরী করি নমস্কার । 

বাহির হৈলা কারে কিছু না বলিলা আর 
অযাচিত রত্তি পুরী বিরক্ত উদাস। 

অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস ॥৩১া। 

প্রেমাস্ৃতে তৃপ্ত ক্ষুধ! তৃষা নাহি বাধে । 

ক্ষীর ইচ্ছ! হৈল তাহে মানে অপরাধে ॥ 
গ্রামের শুন্ত হাটে ধমি করেন কীর্তন । 
এথা পুঙজারি করাইলা ঠাকুরে শয়ন ॥ 
নিজ কৃত্য করি পুজারী করিল শয়ন। 
স্বপনে ঠাকুর আমি বলেন বচন | 
উঠহ পুজারি দ্বার করহ মোচন । 
স্কীর এক রাখিয়াছি মন্স্যামী কারণ ॥ 
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয়। 
তে]মর। না জান তাহা আমার মায়ায়ও২ 
ম।ধবপুরী মন্ন্যামী আছে হাটেত বমিয়া। 
তাহাকে ত এই ক্ষীর শীম্ দেহ লয় ॥ 
স্বপ্ন দেখি উঠি পুজারী করিল বিচার । 
নান করি কপ।ট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার ॥ 
ধড়ার আচল তলে পাইল সেই ক্ষীর 
স্থান লেপি ক্পীব লৈয়। হইল বাহর ॥ 
ঘান “যা গ্র!মে গেলা নেই ক্ষীর লয়া। 
হাটে ২১১ নোলে মাধবপুরীরেচাহিয়া৩৩ 
সব লও এই, যার নাম মাধবপুরী। 

তোমা মম ভাখাবান্ নাহি ত্রিভুবনে ॥ 
এত শুনি পুরীগোসাঞ্রি পরিচয় দিল। 
ক্ষীর দিয় পুজ্জারি তারে দণ্ডবৎ টৈল ॥ 
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তারে কহিল পুজারী। 
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ভ্রীমাধবপুরী ॥ ৩৪ ॥ 
প্রেম দেখি মেবক কহে হইয়। বিশ্মিত। 
ক যে ইহার বশ হয় যথোচিত ॥ . 
এত বলি নমক্করি গ্েল। সে ব্রাহ্মণ | 
আবেশে করিল পুরী মে ক্ষীর ভক্ষণ ॥ 
পত্র গুক্ষালন.করি খণ্ড খণ্ড কৈল। 
বহির্বাসে বাপ্ধি সেই ঠিকরি রাখিল ॥ 
প্রতিদিন একটুক করেন ভক্ষণ। 
খাইলে প্রেমাবেশ হয় অস্ত কথন ॥ 
ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিল। সর্দা লোক শুনি 
দিনে লোক ভিডহবেমোরএ্তিষ্ঠ।জ1নি৩৫ 
এত ভাব রাত্রিশেষে চলিল। ঞীপুরী | 
মেই স্থানে গোপীনাথে দণগ্ডবৎ করি ॥ 
চলি চলি আইল। ক্রমে জ্নীলাচল। 
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইল। বিহ্বল | 
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হানে নাচে গায়। 
জগন্নাথ দরশনে মহান্ুখ পায় । 
মাধবপুরীশ্লীপাদআইলালোকে হৈলখ্যা।তি 
মব লোক আনি তারে করে ভক্তিস্তুতি ॥ 
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। 
যে নাবাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নিশ্মনিত৩৬ 
গুতিষ্ঠার ভয়ে পৃরী গেল। পলাইয়]। 
কষঃপ্রেম প্রতিষ্ঠা সঙ্গে চলে গড়াইয় ॥ 
যদ্যপি উদ্বিগ্ন হৈল পলাইতে মন। 
ঠাকুরের চন্দন সাঁধন হইল বন্ধন ॥ 
জগন্নাথের মেবক যত যতেক মহাসন্ত। 

তোমার শাঁণি গোপীনাথ ক্ষীর কৈলচুরি॥| সব[কে কহিল পুরী গোপাল বৃত্তান্ত |৩৭। 
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গোপাল চন্দন মাগে শুনি ভক্তগণ। 
আনন্দে চন্দন লাগি করিল। যতন ॥ 
রাজপাত্র ধনে যার আছে পরিচয়। 
তাহা মাগি কপূর চন্দন করিল নঞ্চয় ॥ 

এক বিপ্র এক ফেবক চন্দন বহিতে। 

পুরী গোমাঞ্িঃর সঙ্গে দিল সন্মল সহিতে। 
ঘাটে দান ছাড়াইতে রাজপাত্র দ্বারে । 

রাজলিখ। করি দিলপৃবীগোসাঞ্জিরকরেও৮ 

চলিল৷ মাধবপুরী চন্দন লইয়া! | 

কথো দ্রিনে রেমুণায় উত্তরিল আনিয়া ॥ 

গোঁগীনাথের চরণে টৈল। বহু নমস্কার | 

প্রোমাবেশে নৃতাগীত করিল! অপার ॥ 

পুরী দেখি মেবক সব যম্মান করিল । 

শীর মহাগাসাদ দিয় ভিক্ষ। কবাইল ॥ 

মেই রাত্রি দেবালয়ে করাইল শয়ন। 

শেষরাত্রি হৈল পুরী দেখিল স্বপন ॥ ৩৯ ॥ 
গোপাল আসিয়া কহে শুন হে মাধল। 

কপূর চন্দন আমি পাইলাম নব ॥ 

কপুরি সহিত ঘষি এ সব চন্দন | 

গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ॥ 

গোপীনাথে আর আমার এক অঙ্গ হয়। 

ইহা চন্দন দিলে হবে আমার তাপ ক্ষয় । 

না কর আগ্রহ দুঃখ ন। ভাবিস্থ মনে । 

বিশ্বামে চন্দন দেহ আমার বচনে ॥ 

এত বলি গোপাল গেলাগোনাঞ্জা গিয়া 

গোপীনাথেরয়েবকগণেমানিল ড। কিয়18 « 

প্রভুর আজ্ঞা হৈল এই কপুরর চন্দন | 

গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ॥ 

ইহ1 চন্দন দিলে গোপাল হইব শীতল | 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তার আজ্ঞা সে গ্রাবল 1 

গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন | 
গুনি আনন্দিত হল সেবকের মন ॥ 

পুরী কহে এই দুই ঘষিবে চন্দন 

আর জন] ছুই দেহ দিব যে বেতন ॥ 

এই মত গত্যহ দেয় চন্দন ঘষিয়া। 

পরায় মেবক মব আনন্দ করিয়। ॥ 

প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবৎ হৈল অস্ত। 

তথাই রহিল পরী তাবৎ পর্য্যন্ত ॥ ৪১ | 
শ্রীষ্মকাঁল অন্তে পূনঃ নীলাঁচল গেল1। 

নীলাচলে চাতুষ্মাস্য আনন্দে রহিল] ॥ 
প্ীমুখে মাধবপূরীর অস্ত চরিত। 

ভক্তগণে শুনা এ] প্রভু করে আম্বাদিত ॥ 

প্রভু কহে নিত্যানদ্দ করহ বিচার । 
প্রী লম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর ॥ 

দুগ্গদানছলে কুষ্ণ যারে দেখা দিল। 

তিনবার ন্বপ্পে আনি মাবে রূপা কৈল ॥ 

বার প্রেমে বশ হঞা গ্রকট হইল] । 

সেব। অঙ্গীকার করি জগত তারিলা ॥৪২ 

য।র লাগি গো'পীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি। 

অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোর। হরি ॥ 

কপুর চন্দন যার অঙ্গে চড়াইল | 
| আনন্দে পুরী ৫গাসাঞিঃর প্রেম উথলিল ॥ 

শ্লেচ্ছদেশ কপুরি চন্দন আনিতে জঞ্জাল । 

পূরী দুঃখ পাবে ইহা জানিয়া গেঃপাল | 
মহ! দয়াময় প্রা ভকতবৎমল। 

চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল ॥ 

পুরীর প্রেম পরাকাষ্ঠা করহ বিচার । 

অলৌকিক প্রেম চিত্তে লাগে চমৎকার ॥ 

পরম বিরক্ত মৌনী সর্বত্র উদ্ামীন । 

গ্রাম্যবার্ত। ভয়ে দ্বিতীয় জন মঙ্গহীন ॥৪৩।॥ 

হেন জন গোপালের আজন্তাম্বত পায় । 

সহজ ক্রোশ আপি বুলে চন্দন মাখিয়া ॥ 

তোকে রহে ততভু ভিক্ষা মাঁগি নাঠি খায়। 

হেন জন চন্দনের ভর বহি যায় ॥ 
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মণেক চন্দন তোলা বিশেক কপুর | 
,গোপালে পরাব এই আনন্দ প্রচুর | 
উতৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া । 
তাহা এড়াইল। রাজপত্র দেখাইয়। ॥ 
গ্লেচ্ছদেশ দূর পথ জগাতি অপার। 
কেমনে চন্দন নিব নাহি এ বিচার ॥ 8৪ ॥ 

সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটি দান দ্িতে। 
তথাপি উৎ্মাহ মনে চন্দন না লইতে ॥ 
গাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার । 

. নিজ ছুঃখ বিদ্বাদিক ন| করে বিচার ॥ 
এই তার গাঁট প্রেম লোকে দেখ।ইত্তে | 

গোপাল তারে আজ্ঞা দিল চন্দন অ[নিতে 
বনু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল। 

আনন্দ বাঢয়ে মনে ছুঃখ না গন্লি॥ 
পরীক্ষা করিতে গোপাল টকলআজ্ঞ। দান 
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াব|ন্। 
এই ভক্ত ভক্তপ্রিয় রুষ ব্যবহার । 
রুঝিতেহো আমা নবার নাহিঅপ্রিকাঁর।$৭ 
এত কহি পড়ে পভ তার কৃত শ্লোক । 
যেই গ্লোকচন্দ্রে জগৎ করিয়াছে অলোক 
ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ সার। 
গন্ধ বাঢ়ে তৈছে এই শ্লোকে র বিচ।র 0৪৬ 
রত্বগণ মধ্যে যৈছে হয় কৌন্তভমনি। 
রসকাব্য মধ্যে তৈছে এই ক্লোক গণি ॥ 
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা! ঠাকুরাশী। 
তার কৃপায়ে স্ক.রিয়াছে মাধমেন্দ্রবাণী ॥ 
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন | 
ইহাআ[ন্বদিতেঅধিকারীআরনাহিমৌঠজন 
শেষকালে এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে । 
পিদ্দিগ্রাপ্তি হল পুরীরঞ্লোকেরসহিতে৪৭ 

তথাহি পদ্যা বল্যাং চতুক্তিংশদধিক ভ্রিংশতা ক 
ধৃত মাধবেন্দ্রপুরীসকাম্__- 

শ্রীপ্ীচৈতম্বচরিতাম্বৃত। [ চতুর্থ পরিচ্ছেক ] 

অয়ি দীনদয়ার্জ নাথ হে 

মথুরানাথ কর্দাবলোক্যসে। 

হৃদয়ং ত্বদলোক কাতরং দয়িত 

ত্রাম্তি কিং করোম্যভম্ ॥ ২ ॥ 

অসি ( কোমল সন্বোধনং) দীনদয়ার্ঘ (দীনানাৎ 

ভববিরহ ছুঃখিতানাং জনান।ং সম্বন্ধে সরসহদয় ) 

হে মথুরানাথ ( নথুরানগরীপ্রিক়্ ) দয়িত, নাথ 

(সম্তোগগতে ) কদা (ময় ত্বম) অবলোকার্সে 

ত্বদলোক কাঁতরং (তব অবলোকনাগ্ নিমিত্বায় 

কাতরং ব্য।/কুলং ) হদয়ং ভ্রাম্যতি কিং করোমি ॥২| 

হে দীনক্রন সরগঙ্দয় ! হে মঞ্চরা 
নখরীপ্রিয় ! হে প্রিয় ! হে অন্তোগপতে। 

তোম।কে কবে দেখিব। তোমার অন" 

শনে কাতর হইয়া আমার মন অস্থির 

হইয়াছে, এখন কি করি ॥ ২॥ 

এই শ্লোক পড়িতে এভু সুচ্ছিত হইল 1 
প্রেমেতে বিবশ হয় ভূমিতে পড়িলা ॥ 
অস্তে ব্যস্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ। 
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র ॥ 
গেমে।ম্মাদ হল উঠি ইতিউতি ধায়। 
হু্কার করয়েকভূহ1মেকান্দেনাচেগ|য় ॥$৮ 
এয়ি দীন অয়ি দীন প্রভু বোলে বার বার 
কগে না নিংনরে বাণী নেত্রেবহে অশ্রুধার 
কম্প স্বেদ পুলকাঙ্গ ত্তস্ত বৈবর্ণ। 
নিের্দি বিষাদ জাড্য গর্ব হর্ষ দৈন্য ॥ 
এই শ্লোক উঘারিল প্রেমের কপাট । 
গোপীনাথ মেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাটি৪৯ . 
লোকের সংঘউ দেখি গ্রভূর বাহা টহল। 
ঠানুরের ভোগ সরি আরতি বাজিল॥ 
ঠাকুর শয়ন করাইয়া পুজারি হইলা বাহির 
পভ আগে আনি দিল প্রসাদ বার ক্ষীর 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ] 

ক্ষীর দেখি মহাণাভুর আনন্দ বাটিল.। 
ভক্তগণ খাওয়াইতে পঞ্চ ক্ষীর €লল ॥ 

সাত ক্ষীর পুঙ্গারীকে বাড়িয়া দিল। 

পঞ্চ ক্ষীর পঞ্চ জনে কাটিয়া খাইল ॥8০।॥ 
গে।পীনাথরূপে যদি করিয়াছেন ভোজন। 

ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রগাদ ভক্ষণ | 

নামবংস্কীর্তনে সেই রাত্রি গোঙাইয়। | 

গ্রভাতে চমলিল। মঙ্গল আরতি দেখিয়।॥৫ ১ 

জীগোপালপোপীনাথপুরীগোপধাঞ্জিরগুণগণ 

ডক্তমঙ্ষে শ্রীমুখে গভু করে আব্মদন ॥ 

মধ্যলীল। ৩৭ 

এইত আখ্যানে কহি ছু'হার মহিমা । 
প্রভুর ভক্তবাৎ্মল্য আরভক্তেরপ্রেম সীমা॥ 
শরদ্দাযুক্ত হৈয়। স্কা! খখনে যেই জন। 

শ্ীকষ্চরণে নেই পায় প্রেসধন ॥ 

শ্রীরপরঘুনাথ পদ্দে যার আশ। 
ঠৈত্ন্যচরিতাম্বত কহে কষ্দাস ॥ ৫২ ॥ 

ইতি শ্রীচৈতন্থতরিতায়তে মধ্যথণ্ডে 

স্রীমাধবেন্দ্রপুরীচরিতাম্বতান্বাদন 
নাম চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ 

ইতি শ্রীটৈতনাচরিতসুতে মধাখণ্ডে প্রীচৈতন্যঙ্গন্ধপ আ্রীশামল।ল-পবারবিনাঙেবি- 

বিনোদবিহারিগোন্বামি কৃতাথযবোধিনী ও স্ুবোধিনী সমঙ্বিত শীমারবেক্থ' 

পুখীচরিতানৃতাঙ্গাদনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ। ৩ ॥ 
পপ আপ পাস 

গু 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

সট (৮৫- 
পষ্ট্যাং চলন্ যঃ প্রতিমান্বরূপে 
ব্রঙ্মণাদেবো হি শতাহগমযম্। 

দেশং যযৌ বিপ্রক্কতে২ছুতেহং 
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোহন্লি ॥ ১1 

প্রতিমা শ্বরূপঃ 

নতোইন্মি॥ ১॥ 

যে ব্রঙ্গণ/দেব গ্রততিমান্বরূপ হইয়াও 

বরহ্ষণ্যদেবঃ যঃ হি পল্ত্যাং 
চপন্ বিপ্রকৃতে (ব্রাঙ্গণ-উপকারায় ) খতাহগম্যং 

(শতদিবসেন প্রাপ্তং) দেশং (বি্ভানগরং ) 

যযৌ তম. অস্তুতেহং সাক্ষিগোপাঁলম, অঙ্বং 

ব্রাহ্মণের উপকারের জনা শতদিবসগম] 

বিদ্যানগরে পদত্রজে গমন করিয়া" 

ছিলেন, আমি সেই অদ্ভুত চেষ্টাশালী 
মাক্ষিগোপালকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥ 

জয় জয় চৈতন্য জয় নিত্যাঁনন্? । 
জয়াদ্বৈতচক্্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ 

চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর গ্রামে-। 

বরাহ ঠাকুর দেখি করিল প্রণামে ॥ 
নৃত্য গীত কৈল প্রেমে অনেক শুবন। 

মেই রাত্রি তাহ! রহি করিল৷ গমন ॥ 5 | 



৩৮ প্ীপ্রীচেতগ্ভচরিতামবত। [ পঞ্চম পরিচ্ছেদ। 

কটক আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে। 

গোপাল-সৌন্দর্যয দেখি হৈল। আনম্দিতে। 
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত করি কথোক্ষণ। 

আবিষ হইয়! কৈল গোপালে স্তবন ॥ 
সেই রাত্রি তাহা রহি ভক্তগণ সঙ্গে। 

গোপালের পূর্বাকথা গুনে বছ রঙ্গে ॥ 
নিত্যানন্দ-গোসাঞ্িঃ যবে তীর্থ ভ্রমিল]। 
সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইল! ॥ 

সাক্ষিগোপালের কথা যেশুনিল লোকমুখে 

মেই কথা প্রভু আগে কহে নিজনুখে ॥ 

পূর্বো বিদা।নগরের দুইত ব্রাহ্গণ। 

তীর্থ করিবারে দোইা! করিল] গমন ॥ ২॥ 

গয়া বারাণমী-আদি গুযাগ করিয়।। 

মখুরা আইল। টৌঁহে আনন্দিত হয়! ॥ 
বনযাত্রায় বন দেখি দেখে গোবদ্ধিন। 
এাদ্রশনন দেখি শেষে গেলা বৃন্দাবন ॥ 

এন্দাবনে গোবিন্দ স্থানে মহাদেবালয়। 

দে মন্দিরে গোপালের মহামেব হয় ॥ 

কেশিতীে কালি হ্রদদিতে করি ম্বান। 

শীগোপাল দেখি তাহ। করিল বিশ্রাম ॥ 

গোপাল সৌন্দব্য দোহার গিল মন হরি। 
সুখ পাঞা রহে তাহ। দিন দুই চারি ॥৩॥ 

দুই বিপ্র মধ্যে এক বিপ্র রৃদ্ধগা|য়। 

আর বিপ্র যুবা তার করেন সহায় ॥ 

ছে'ট বি করে মদ] ভাহার সেবন। 

তাহার মেবার় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন॥ 
বিগ কহে তুমি আমার বহু সেবা ঠকল]। 

সহায় হইয়া মোরে তীর্ঘ করাইল] ॥ 

গুজে হো পিতার এছে না৷ করে সেবন । 

তোমার প্রমাদে আমি না পাইল শ্রম | 
কৃতদ্তা হয় তোমার ন। কৈলে সম্মান। 

ছোট বিপ্রা কহে গুন বিপ্র মহাশয়। 

অনম্ভব কহ কেনে যেই নাছি হয় ॥ 
মহাকুলীন তুমি বিদ্যাধনাদি প্রবীণ । 
আমি অকুলীন বিদ্যাধনাদি বিহীন ॥ ৫ ॥ 
কন্যাদান পাত্র আমি না হই তোমার । 

কুষ্চভীতে করি তোমার সেবা ব্যবহার ॥ 

ত্রাহ্ষণসেবাতে রু্চের প্রীতি বড় হয়। 
তাহার সম্তোষে ভক্তি সম্পদ বাঢ়য় ॥ 

বড় বিপ্র কহে তুমি না কর সংশয়। 

তোমাকে কন্ঠা দিব আমি করিল নিশ্চয় ॥ 

ছোট বিপ্র কহে তোমারআছে সত্রীপুজ্র মব 

বহু জ্ঞাতি গোঠ্ী তোমার বহুত বান্ধব ॥ 
ত1 মবাঁর সম্মতি বিনে নহে কন্যাদান। 

রুক্মিণীর পিতা ভীম্মক তাহাতে প্রমাণ ॥ 

ভীম্মকের ইচ্ছা রুষেঃ কন্যা সমর্পিতে | 

পুজ্রের বিরোপে কন্যা নারিলেন দিতে ॥৬ 

বড় বিপ কহে কন্যা মোর নিজধন। 

নিজধন দিতে নিষেধিবে কোন জন ॥ 

তোমারে কন্তা দিব মবাকে করিতিরক্কার 

মংশয় না কর তুমি কর অঙ্গীকার ॥ 

ছোট বি কহে যদি কন্যা দ্রিতে হয় মন 

গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন ॥ 

গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল । 

তুমি জান নিজকন্য। ইহারে আনি দিল ॥৭ 

ছোট বিগ্রা কহে ঠাকুর ভূমি মোর সাক্ষী । 
তোঁম। সাক্ষী বোলাব যদি অন্যমত দেখি 
এত কহি দুইজন চলিল। দেশেরে। 

গুরু বুদ্ধে ছোট বিপ্র বু যেব করে ॥ 
দেশে আসি দৌোহে গেল নিজ নিজ ঘর । 
কথোদ্দিনে বড় বিপ্র চিন্তিত অন্তর | 

তীর্থে বিপ্রে বাকা দিল কেমতে সত্য হয়। 
অতএব তোমাবে আমি দিব কন্যাদান॥৪। শ্রীপুজ্র জ্ঞাতি বন্ধুরপ্জানিব নিশ্চয় ॥ ৮) 



গম পরিচ্ছেদ। ] মধ্যলীল।। ৩৪ 
১৩৩ নট এটি 

এক দিন নিজ লোক একত্র করিল। 
ত মবার আগে মব রৃত্বাম্ত কহিল ॥ 

গুনি সব গোষ্ঠী তবে করে হাহাকার । 

এছে বাত মুখে তুমি না আনিস আর । 
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ । - 
শুনি গব লোক তযে করিবে উপহাস ॥ 

বিএ কহে তীর্থবাক্য কেমনে করি আন। 

যে হউ গে হউ আমি দিন কন্যাদান | 

জ্ঞাতিলোক কহেমোরা৷ তোমারেছাড়িব। 

স্ত্রীগুজ কহে বিষ খাইয়। মরিব ॥ ৯॥ 

বিপ্রকহে মাক্ষী বোলাইয়। করিবেক ন্যায় 

জিতি কনা! লবেকঃ লাভে ধর যায় ॥ 

পুক্র কহে প্রাতিম। সাক্ষী সেহে। দূরদেেশে 

কে তোমার ধাক্ষী দিবে চিন্ত! কর কিসে 

নাহি কহি না৷ কহিও এ মিথ্যা বচন ! 

বে কহিও কিছু মোর না হয় স্মরণ ॥১০| 

তুমি যদি কহ আমি কিছু নাহিজানি। 
তবে আমি ন্যায় করি ত্রাঙ্গণেরে জিনি ॥ 

এত শুণি বিপ্রের চিন্তিত হৈল মন। 

একাম্ততাবে চিন্তে বিগ গোপালঢরণ ॥ 

মোর ধন্ম রক্ষা পায়, না মরে শিজজম। 

দুই রক্ষা কর গোপাল লইনু শরণ ॥ 

এইমত চিত্তে বিঞ্র টিন্তিতে লাগিলা । 

আর দিন লঘু বিপ্রা তার ঘর আইলা |১১ 

আনিয়া! পরমভক্তে নমস্কার করি। 

বিনয় করিয়া কহে দুই কর যুড়ি॥ 

তুমি মোরে কন্যা দিতেকরিয়।ছঅঙ্গীকার 
এবে কিছু নাহি কহ কি তোমার ব্যবহার 

এত গুনি সেই বিপ্র মৌন ধরিল। 
তার পুক্র ঠেঙ্গ হাতে মারিতে আইল ॥ 

আতর অধম মোর ভগিনী চাঁহ রিবাহিতে 

বামন হয়। চাহে যেন চাদ ধরিতে ॥১২। 

ঠেঙ্গ! দেখি লেই বিগ্া পলাইয়া গেল । 

আর দিন গ্রাগের লোক মভ1 ত করিল ॥ 

.মব লোক বড় বিপ্রে বোলাইয়া লইল। 
তবে ধেই লঘু বিপ্র কহিতে লাখিল ॥ 

এহো৷ মোরেকন্যাদিতেকরিযাগ্েঅঙ্গীকার 

এবে কনা নাহি দেন পুছুন ইহারব্যবহার 

তবে নেই বিপ্রোরে পুছিল সর্ধাঞজন। 

কন্য। কেনে না দেহ হদি দিয়াছ বচন1১৩। 

বিপ কহে গুম লোক গোর নিবেদন । 

কবে কি বলিয়াছি কিছু ম! হয় স্মরণ ॥ 

এত শুনি তার পুশ বাকৃছল পায়া। 

প্রগল্ভ হুইয়। কহে সম্মুখে আনিয়া ॥ 
তীর্ঘযাত্রায় পিতা মঙ্গে ছিল বনহুধন। 
ধন দেখি এই দুষ্টের লইতে হৈল মন ॥ 

আর কেহে সঙ্গে নাঞ্জিমবে এই একল । 

ধুতৃরা খাওয়।ইয়া বাপে'করিলা পাগল॥১8 

নব ধন লয়া কহে চোর লৈল ধন। 

কন্য। দিতে কহিয়।ছে উঠাইল বচন | 

তোগরা মকন্ লোক করহ বিচারে। 

মোর পিতা কন্য। দিতে যোগ্য কিইহছারে 

এত শুনি লোকের মনে হইল সংখয়। 

মস্তবে ধনলোভে লোক ছাড়ে ধর্মভয় ॥ 

তবে ছোট বিপ্র কহে শুন মহাজন, 

ন্যায় (জনিতে কহে এই অনত্তা বচন ॥১৫ 

এই বিগ মোর নেবায় সন্তুষ্ট হইলা। 

তোরে আমি কন্যা.দিন আপনেকহিল| ॥ 

তবে আমি নিষেধিল শুন দ্বিঙবর। 

তোমার কন্যার যোগ্য নহে। মুঞ্ি ধর ॥ 

কাহ। তুমি পণ্ডিত ধনী পরমকুলীন। 

কাহ। মু দরিদ্র মূর্থ নীচ কুণহীন ॥ 
ততু এই বিএ মোরে কহে বারবার। 

তোরে কন্যা দিল তুমি কর তাঙ্গীকার।১৬ 



৫৯ শ্রীঙ্ীচৈতন্যচরিতাবতি। [ পঞ্চম পরিচ্ছেদ। 

তে মুখ্িঃ কহিল গুন দ্বিজ মহামতি । 

তোমার শ্্ীপুজ্র“জ্ঞাতির মহিধ সম্মতি ॥ 
কন্যা দিতে লারিবে হবে অমত্য বচন। 

পুনররপি কহে বিপ্র করিয়া যতন ॥ 

কন্যা তোষধে দিল দ্বিধা না করিহ চিতে। 

আত্মকম্যা দিব ফেব! পারে নিষেধিতে ॥ 

তবে আমি কহিল এই তোমার দৃঢ়মন। 

গোপালের আগে কহ এ সতা বচন ॥ 
ভব ইহ! গোপাল আগে য।ইয়। কহিল 

ভুমি জান এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল॥১৭ 

তবে আমি গোপালেরে মাক্ষী করিয়া । 

কহিল তাহার পর্দে বিনতি করিয়া ॥ 

যর্দি মোয়ে এই বিপ্রা ন। করে কন্যা! দাঁশ। 

লাক্মী বোলাইব তোম। হৈও মাবধান ॥ 

এই বাতে সাক্ষী মোর আছে মহাজন। 

যার বাকা মত্য করি মানে ত্রিভুবন ॥ 

তবে বড় বিপ্র কহে এই মত্যকথা । 

গোপাল মদি নাক্ষিদেনআপনেআিএথা॥ 

তবে কনা। দিব এই জানিহু নিশ্চয়। 

ত।র পুজ্র কহে ভ।ল এই বত হয় ॥১৮॥ 

বড়বিপ্রের মনে কুষ্জ সহজে দয়াবানূ। 

অনশ্ঠ মোর বাক্য তিহে করিব গুামাণ ॥ 

গুজের মনে প্রতিম।নাআনিবেমাঙ্শী দিতে 

দুই বুদ্ধেযে ?ই জনা হইলা বম্মতে ॥ 

ছে1টবিঞ্ কহে পত্র করহ লিখন । 

পুন যেন নাহি চলে এ নব বচন ॥ 

তবে মব লোক এক পত্র ত লিখেল। 

(্োোহর সম্মতি লয় মধ্যস্থ রাখিল ॥১৯। 

তবে ছেট বিপ্র কহে শুন মভাজন। 

'এই বিপু নতাব।ক্য ধশ্মপর।য়ণ ॥ 

স্ববাক্য ছাড়িতে ইহার নাহি কভু মন। 
ন্বজন-ম্ৃত্যু ভয়ে কহে লট্পটি বচন ॥ 

ইহার. পুণো কুষ্চ আনি সাক্ষী বোলাইমু। 

তবে এই ধিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিমু ॥ 

এত শুনি নাস্তিক লোক উপহাস করে। 

কেহে! কহে ঈখর দয়ালুমামিতেহোপারে 
তবে মেই ছোট বিগা গেল। রদ্দাবন। 

দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ ॥ ২০ ॥ 

ব্রন্মণ্যদেব তুমি ঝড় দয়াময়। 

দুই বিপ্রের ধন্ম রাখ হইয়া সদয় ॥ 

কন্যা পাব মমে মোর নাহি এই সুখ । 

বিপ্রের গ্রাতিজ্ঞা যায় এই মোর দুখ ॥ 

এত জানি সাক্ষী দেহ তুমি দয়াময়। 

জানি সাক্ষী ন। দেয় যেই তার পাপ হয়। 
রুষ্ত কহে যাহ বিপ্র আপন ভবন । 

মভ। করি আম] তুমি করিহ স্মরণ ॥ 

আবিভূতি হয়া আমি তাহা সাক্ষী দিব। 
প্রতিমা স্বরূপে তাহা যাইতে নারিব ॥২১।॥ 

বিগ কহে হও যদি চতুভুর্জ মৃ্তি। 
তত্ভুভোম।রবাক্যেকারোনহিবেপ্রতীতি ॥ 

এই মুর্তিতে ব।ইয়। এই শ্রীবচনে। 

সাক্ষী দেহ যদি তবে সর্ক লোক মানে ॥ 

ধুঁষ কহে গুতিম। চলে কাহাও ন। শুনি। 

বিগ কহে প্রতিমা হয়। কহ কেনে বাণী ॥ 

প্রাতিম। ন! হও তুমি মাক্ষাদ্ব।জেন্দ্রনন্দন। 

বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্ষয সাধন ॥ 

হানিয়া গোপাল কহে শুনহ ব্রা্দমণ | 

তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন ॥ 

উলটি আমারে তুমি না করিহ দর্শনে । 
আমাকে দেখিলেআমিরহিবনেই ন্থানে২২ 

নৃপুরের ধ্বনি মাত্র আমার শুনিবে। 
সেই শব্দে আমার গমন প্রতীত করিবে ॥ 

একনের অন্ন র1দ্ধি করিবে মমর্পণ | * 

তাহা খায় তোমার নঙ্গে করিব গমন ॥ 



পঞ্চম. গরিচ্ছেদ । ] মধ্যলীলা।. ৪১ 

আর দিন আজ্। মাগি চলিলা ব্রাহ্মণ ॥ 

তার পাচ্ছে পাছে গোপাল করিল। গমন ॥ 

নুপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন। 

উত্তম অল্প পাক করি করায় ভোজন ॥২৩|। 

এইমত চলি বিগ নিজদেশ আইল। 

গরমের নিকট আমি মনেতে চিস্তিল ॥ 

ইবে মুঞ্চি গ্রামে আইলু বাইমু ভবন। 

লোকেরে কহিমু গিয়া মাক্ষীর অ।গমন ॥ 

মাক্ষাৎ না দেখিলে মনে গ্রতীত ন। হয়। 

ইই1 যদি রহে তণে শু নাহি ভয়।॥ 
এত চিন্তি সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল। 

হানিয়। গোপালদেব জাহাঞ্ি রহিল ॥২৪ 

ব্রাহ্মণে হিল তুমি যাহ মিজ ঘর। 

ইহাঞ্ি রহিব আঁমি না যাব অতঃপর ॥ 
তবে সেই বিগ্র বাই নগরে ধৃহিল। 

শুনি সব লোক চিত্ে চমত্কার হৈল ॥ 

আইল মকললোক মাক্ষী দেখিবারে । 

গোপাল দেখিয়। হরে দখবৎ করে ॥ 

গোপালের শৌন্দর্যয দেখি লোকআনন্দিত 
গ্রাতিম। চলিআ[ইল। গুনিহইল| বিশ্মিত ॥২৬ 

তবে গমেই বড় বিগা আনন্দিত হয়] । 

গোপালের আগে পড়ে দণগ্ডবৎ হয়া ॥ 

সকল লোকের আগে গোপাল মান্মীদিল্ 

বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে কন্যাদান কৈল ॥ 

তবে মেই দুই বিপ্রে কহিল। ঈশ্বর । 

তুমি দুই জন্মে জন্মে আমার কিন্গর ॥ 

দোহার মত্যে তুষ্ট হৈলাঙ, দৌহে মাগ বর 
দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ অন্তর ॥ ২৩ ॥ 

যদি বর দিবে তবে রহ এই স্থানে | 

কিক্করেরে দয়। তবে সর্বলোক জানে ॥ 
গোপাল. রহিল দোছে করেন ঘেবন। 

দেখিতে আইসে তবে দেশের সর্ধাজন | 
ও 

মে দেশের রাজা আইল আশ্চর্য্য শুনিয়। 

পরম নস্ভোষ পাইল গোপাল দেখিয়! ॥ 
মন্দির করিয়। রাজ মেব৷ চালাইল। 

সাক্ষিগোপাল বুপি নাম খ্যাতি হৈল ॥২৭॥ 
এইমতে বিদ্যানগরে নাক্ষিগোপাল। 

নেবা অঙ্গীকার করি আছে চিরকাল .॥ 

উৎকলের রাজ! পুরুষোত্বমদেব নাম । 

মেই দেশ জিনিলেন করিয়। সংগ্রাম ॥ 

সেই রাজ জিনি £লল তার মিংহালন | 

মাণিক্য মিংহামন নাম অনেক রতন ॥২৮॥, 

পুরুষোত্তম্দব সেই বড় ভক্ত আর্য । 

গোপালচরণে মাগে চল মোর রাজ্য ॥ 

তার ভক্তিরসে গোপাল তারে আজ।দিল 

গ্রোপাল লইয়। রাজ কটক আইল ॥ 

জগন্নাথে আনি দিল রদ্ধ নিংহামন । 

কটকে গোপ।লমেব। করিল স্থাপন ॥ 
তাহার মহিষী আইল। গোপাল দর্শনে। 

ভক্তে বহু অলঙ্কার কৈল মমর্পণে ॥২৯॥ 
তাহ!র নাস।তে বহুমূল্য মুক্ত হয়। 

তাহ। দিতে ইচ্ছা হৈল মনেতে চিন্তয় ॥ 

ঠাকুরের নানিকাতে যদি ছিদ্র থাকিত | 

তবে এই দামী মুক্তা নাপাতে পরাইত ॥ 

এত চিন্তি নমক্ষরি গেল শ্বভবনে । 

রাত্রশেষে গ্রোপাল তারে কহেন স্বপনে৩০ 

বালককালে মাত। মোর নাগ! ছিদ্র করি 

মুক্তা পরাইয়।ছিল। বনু যস্্ু করি ॥ 

সেই ছিদ্র অদ্যাপি আছে আমার ন।মাতে 

নেই মুক্তা পরাহ যাহা চাহিয়া দিতে ॥ 

স্বপ্ন দেখি সেই রাণী রাজারে কহিল। 

রাজ! সঙ্গে মুক্ত লয় মন্দিরে আইল | 
পরাইল নামায় মুক্তা ছিত্র দেখিয়]। 

মহামহোতসব কৈল আননিত হয়। 1৩১) 



৪২ শ্ীত্নীচৈতশ্যচরিতাম্বত। [ পঞ্চম পরিচ্ছে। 

সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি । নিত্যানন্দে প্রভু কহে দেহ মোর দণ্ড। 

এই লাগি সাক্ষিগোপাল নাম হৈল খ্যাতি। নিত্যানন্দ বলে দণ্ড হৈল তিন খণ্ড | 
নিত্যানন্দ গোসাঞ্জির মুখে গোপালচরিত| পেমাবেশে পড়িলে তুমি ভোমারে ধরিমু। 
শুনি তুষ্ট হৈল। প্রত্বু শ্বভক্ত সহিত ॥ তোমা সহ সেই দণ্ড উপরে পড়িনু ॥ 
গোপালের আগে যবে গুড়ুর হয় স্থিতি । | ছুই জনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল। 
ভক্তগণ দেখে যেন দৌছে একমৃতি ॥ ৩২। | সেই খণ্ড কাহ] পড়িল তাহা না জানিল ॥ 
দোছে এক বর্ণ দোহে গ্রাকাণ্ড শরীর । | মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড । 
দোহে রক্কান্বর দোহার স্বভাব গম্ভীর | | যেই যুক্ত হয় তার কর মোর দণ্ড ॥৩৭। 

মহাতেজোময় ধোহে কগলনয়ন | শুনি গাড় গনে কিছু দুঃখ প্রকাশিলা। 

, দোহার ভাবাবিষ্টমন চক্দ্রবদন | ঈষৎ ক্রোধ ব্যপ্তি কিছু মবারে কহিলা ॥ 
দোহা দেখি নিত্যানন্দগাতু মহারগ্গে | | নীলাচলে আনি আমা সবে হিত ঠকল।। 
ঠারাঠারি করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে 1৩৩॥ | যবে দণ্ড ধন ছিল তাহ গা যাখিলা ॥ 
এইমত নামারঙ্গে মে রাত্রি বঞ্চিয়া | তুমি সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে । 
প্রভাতে চলিল৷ মঙ্গল আরতি দেখিয়! ॥ | কিবা আমি আগে যাই না যাব সহিতে ৩৮ 
ভুণনেশ্বব পথে যৈছে করিল গমন । মুক্ন্দদত্ত কহে প্রভু তুমি চল আগে। 
[এশার কহিল তাহা দাস বন্দাবন ॥ আমি সব পাছে যাব নাযাব তোম। সঙ্গে 
কমলপুর আসি ভাগীনদশ স্বান কৈল। | এতক্খনি প্রভূ আগে চলিলা :শীব্রগতি। 
নিত্যাননদ হাতে এাভু দণ্ড বে ধরিল 858॥ | বুঝিতে না পারে কেহো ছুই গ্াভূর মতি ॥ 
কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা তক্তগণ সঙ্গে। এহো কেনেদগুভাঙ্গে,তেহে!কেনে ভাঙ্গায় 
হেথ! নিত্যানন্দ প্রড়ু কৈল দণ্ড তঙ্ষে॥ | ভাঙ্গাইয়া কেনে ক্রুদ্ধ এত দোষায় 
তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়]। দণডভঙ্গ লীল। এই পরম গভীর । 
তক্তনঙ্গে আইলা গরু মহেশ দেখিয়া৩৫ | সেই বুঝে ঠোহার পদে, যার ভক্তিধীর৩৯ 
জগন্রাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হইলা। | বরক্মণ্যদেব গোপালের মহা এই ধনা। 
দণবৎ করি প্রেমে নাচিতে লাগিলা ? | শিত্যানন্দ বক্তা যার শ্রোতা ভ্ীচৈতনা ॥ 
ভক্তগণ আবিষ্ট টহল সবে নাচে গায় ।  শ্রদ্ধাযুক্ত হয়া গুন সর্ব ভক্তগণ | 
প্রেমাবি প্রভুমলে রাঁজমার্গে যায় ॥ অচিরাতে পাবে কুষ্ণচৈতন্য*্চরণ | 
হাঁয়ে নাচে কান্দে প্রভু হুঙ্কার গঙ্জন | | শ্ীরপরঘুনাথ পদে যার আশ। 
তিনক্রোশ পথ হৈল গহআযোজন ॥ চৈতন্যচরিতাস্বতে কহে রুফজাস ॥ 3৭ ॥ 
চলিতে চণ্লিতে প্রভু আইল আঠারনাল1| ইতি সাক্ষিগোপালচরিত বর্ণন নাস 
তাহা আলি গুহ কিছু যান প্রকাশিল1৩১ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ ৫ ॥ 
ধতি শ্রীচৈতনাচরিতা মৃতে মধ্যথণ্ডে শ্ীচৈতন্য্বরূপ ই্রশ্যামলাল-পদা ররিগাসেবিবিনোদবিহারিগে শামি 

কতাম্ঘরবোধিনী ও নুবোধিনী সমস্থিত সার্ষিগো পাল টরিতবর্ণনং নাঙ, পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ৫ ॥ 



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

-১৬ (৫৯৫ 
গ্রন্থ কারস্য--. 

নৌমি তং গৌরচন্্রং বঃ কুতর্ককর্কশাশয়দ্। 
সার্ব্বতৌমং সর্বতূম। তক্তিভূমানমাচরৎ | ১॥। 

সর্ধতভূম! ( দর্ববেভাঃ পুরুষাদিভ্যঃ ভূম! মহত্বং 

বসা সঃ) যঃ ( গৌরচন্ত্রঃ) কুতর্ক কর্কশাশয়ং 

(কুতর্কেন কর্কশঃ কঠিন; আশয়ঃ যপ্য তং) 

সার্ব্বভৌমং ভক্কিভূমানং ( ওক্ঞযান্বাদ্যচতুয়ম্) 

'আচরৎ (অকরোৎ) তং গৌরচন্ত্রং নৌমি ॥ ১ ॥ 

কুতর্কজালে কঠিনচিত্ব সার্ভৌমকে 
যিনি ভক্কিরনিক করিয়াছিলেন, আমি 

মেই মহাপুরুষ গৌরচন্দ্রকে গুতি 
করি ॥ ১॥ 

জয় জয় গোৌরচন্জ্র জয় নিত্যানন্দ | 

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তরৃন্দ ॥ 
'আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথমন্দিরে। 

জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইল] অস্থিরে ॥ 

জগরাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়। । 

মন্দিরে পড়িল] প্রেমে আবিষ্ট হৈয়া ॥ ১ ॥ 

দৈবে সার্কাভৌম তাহ! করেন দর্শন | 
পড়িছ! মারিতে তেঁহে! কৈল নিবারণ ॥ 

প্রভুর সৌন্দর্য্য আর ণ্েমের বিকার। 

দেখি সার্বাভৌম টহল] বিন্নিত অপার ২ 
বহুক্ষণ চেতন নহে ভোগের কাল হৈল। 
সার্ফভৌম মনে তবে উপায় চিস্তিল ॥ 
শিষ্য পড়িছ। দ্বায়ে গাড় নিল বহাইয়া। 
ঘরে আনি পবিত্রস্থানে রাখিলশোয়াইয়া৩ 

শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি উদরম্পন্দন | 
দেখিয়া চিন্তিত হেল ভট্টাচার্যের মন ॥ 

স্ক্ম ভূল আনি নাম! অগ্্রেতে ধরিল। 
ঈষৎ চলয়ে ভুলা দেখি ধৈর্য্য হল ॥ 

বনি ভউ্টাচার্খয মনে করেন বিচার । 

এই রুষ্মহাপ্রেমের সাত্বিক-বিকার ॥৪8 

| সুদ্দীগ্ু-সাত্বিক এই নাম যে গুলয়। 

1 নিত্যসিদ্ধ ভক্তে নে সুদ্দীগুভাব হয় ॥ 

অধিরূঢ ভাব যার তার এ বিকার । 

মনুয্যের দেহে দেখি বড় চমত্কার ॥ ৫ ॥ 

এত চিন্তি ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া । 

নিত্যানন্দাদি সিংহত্বারে উত্তরিল গিয়া ॥ 
তাহা শুনে লোক কহে অন্যোন্যে বাত। 

এক মন্ন্যামী আনি দেখি জগন্নাথ ॥ 

মূর্ছিত হইল! চেতন না হয় শরীরে । 

সার্বভৌম তৈছে তারে লয়। গেল৷ ঘরে ॥ 
গুনি সবে জানিল এই মহাপ্রভুর কার্ধ্য । 
হেনকালে আইলা তথ গোপীনাথা চার্য্য৬ 

নদ্রীয়া নিবামী বিশারদের জামাতা । 

মহাগ্রভূর ভক্ত তেহো। গ্রভূ-ততজ্ঞাত। ॥ 

মুকুন্দ সহিত পূর্বে আছে পরিচয়। 

মুকুন্দ দেখিয়। তার হইল বিস্ময় ॥ 

মুকুন্দ তাহারে দেখি কৈল! নমক্কার | 

তেহে। আলিঙ্গিয় পুছে প্রভুর মমাচার ৭ 

মুকুদ্দ কহে প্রভুর ইহ] হৈল 'গাগমবে॥ 

আমি 'সব আনিয়াছি মহাপ্ুভুর সনে 

নিত্যানম্দগোসাঞ্িরেআচারধ্যকৈলনমক্ষার 

সবে মেলি পুছে খাঁড়ুর বার্তা আন্নবার।৮॥ 

ৰ 
ৃ 
ৃ 



8৪8 শ্রীঞ্ীচেতন্যচরিতামৃত। [ ষষ্ট পরিচ্ছেদ। 

মুকুন্দ কহে মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়। | 
নীলাচল আইল। সঙ্গে আম! মূবা লৈয়! ॥ 

আঁম। সব! ছাড়ি আগে গেল। দরশনে । 

আমি সব পাছে আইলাঙ তার অন্বেষণে 
অন্যোহন্য লোকের মুখে যে কথা শুনিল 

সার্বভৌম ঘরে প্রভু অনুমান কৈল॥ 
ঈশ্বর দর্শনে গ্রাভু প্রেমে অচেতন । 
সার্ফভৌম লয়া গেলা আপন ভবন ॥ ৯॥ 
তোমার মিলনে মোর যবে হৈল মন। 
টবে সেই ক্ষণে পাইল তোমার দর্শন। 

চল শবে যাঁই মার্দভৌমের ভবন । 

প্রত দেখি পাছে করিব ঈশ্বব দর্শন ॥ - 

এত শুনি গোঁপীনাথ সবাঁকে লইয়া । 

সার্ভৌম-গুহে গেল৷ হরষিত হয়া ॥ ১০। 
সার্বভৌম স্থানে গ্রিয় গ্রভূরে দেখিল। 
গুভূ দেখি আচার্য্যের দুঃখ হর্ধ হৈল ॥ 
সার্ভৌমে জানায় সবা নিল অভ্যন্তরে 
নিত্যানন্দগোসাঞ্জিরেত্েহো কৈল নমক্কারে 

সব সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন। 

গ্রাভু দেখি সবার হৈল ভুঃখ হর্ধ মন ॥১১| 

সার্বভৌম পাঠাইল সবাকে দর্শন করিতে 

চন্দনেশ্বর নিজ পুজ্র দিল সবার মাথে ॥ 

জগন্নাথ দেখি সবার হইল 'আনন্দ। 

ভাবেতে অবশ হৈল। গুতু নিত্যানন্দ | 
সবে মেলি ধরি তারে স্ুশ্থির করিল। 

ঈশ্বর-সেবক মালা প্রসাদ আনি দিল ॥১২% 

গ্রসাদ পাইয়া সবে আনন্দিত মনে । 

পুনরপি শীন্ত্র আইল। মহাগাতুর স্থানে | 

উচ্চ করি করে সবে নামধংকীর্ভন ৷ 

তৃতীয় গহরে প্রাভূর হুইল চেতন ॥ 

তঙ্কার করিয়! উঠে হরি হরি বলি। 

সার্বভৌম কহে শীঘ্র করহ মধ্যাহ । 
মুণ্ডিং দিব আন্তি ভিক্ষা মহা্রসাদান্ন ॥ 

সমুদ্রক্নান করি মহাপ্রভু শীত্র আইল] । 

চরণ পাখালি প্রভু আননে বমিলা ॥ 

বত প্রগাদ সার্বভৌম আনাইলা | 
তবে মহাপ্রভু স্থৃখে ভোজন করিলা ॥১৪॥ 

সুবর্ণ থালির অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন। 

তক্তগণ সঙ্গে ওভ্ করেন ভোজন ॥ 

সার্ঘভৌম পরিবেশন করেন আপনে । 
প্রভু কহে মোবে দেহ লারা ব্যঞ্জনে ॥ 

পিঠা পানা দেহ তুমি ইহা! মবাকারে । 

তবে ভউাচার্ধ্য কহে, যুড়ি দুই করে ॥১৫॥ 

জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন । 

আজি সধ মহ]1গ্রসাদ কর আবন্বাদন ॥ 

এত বলি পিঠা পান। মব খাওয়াইল। 

ভিক্ষা করাইয়া! আচমন করাইল ॥ 

আজ্ঞা মাগি গেল গোপীন।থ|চার্ধা লয়] । 

প্রভুর নিকট আইল! ভোজন করিয়া ॥১১। 

নমে। নারায়ণ বলি নমস্কার কৈল। 

রুষে মতিরস্ত বলি গোগাঞ্িি কহিল ॥ 

শুনি সার্পাভৌম মনে বিচার করিল। 
বৈষ্ব মন্্্যাসী এঠো বচনে জানিল ॥ 

গোপীনাথ-আচাধ্যকে কহে সার্ধভৌম | 
গ্োমাঞ্জিরজানিতেচাহি কাহা পুর্বাশ্রম১৭ 

গে(পীনাথ-আচাধ্য কহে নবখীপে ঘর | 

জণন্নাথ নাম পদবী মিশ্র পুরন্দর ॥ 

বিশ্বস্তর নাম ইহার তার ইন পুজ্র। 

নীলাঙ্বর চক্রবপ্তির হয়েন দৌহিত্র ॥ ১৮ | 
সার্বাভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্তী । 

বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তার খ্যাতি ॥ 

মিশ্রপুরন্দর ভার মানা হেন জানি | : 

আনন্দে সার্দাভৌম লৈল প্রাুর পদধুলি১৩ পিতার সঙ্গপ্ধে:দোহাকে পুজ্য করি মানি 
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নদীয়। সম্বন্ধে মার্কভৌম তুষ্ট ইহলা। 
প্রীতি হঞ1 গে।সাঞ্িরেকহিতেলগিল1১৯ 

মহজেই পুজ্য তুমি আর ত নম্যান। 

অতএব জানিহ তুমি আমি তোমার দাম॥ 

শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষুঃপ্মরণ | 
ভর্ট(চার্ষ্যে কহে কিছু বিনয় বচন ॥ 

তুমি জগদ,রু সর্বালোক হিতকর্ভা। 
বেদান্ত পড়1ও গুনাও অন্ামীর উপকর্তী॥ 

আমি বালক সন্ন্যামী, ভাল মন্দনাহিজাি 

তোমার আশ্রয় লৈল গুরু করি মানি॥২০॥ 

তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথা আগমন। 

সর্কপ্রকারে করিবে ভুমি আমার পালন ॥ 

আজি আমার হৈয়াছিল বড়ই বিপত্তি। 

তাহ! হৈতে কৈলে তুমি আমীরশব্যাহতি 
ভট্টাচার্য্য কহে একলে তুমি নাঘ।ইহদর্শনে 

আম। গঙ্গে যাইহ কিবা আমাঁরলোকমণে 

প্রভু কহে মন্দির ভিতর কভু না মাইব। ূ 

গরুড়ের পাছে রহি দর্শন করিব ॥ ২১ ॥ 

গোপীনাথ-আচার্যেরে কহে নার্কাভৌম। 

তুমি গোসাঞ্জিরে লয়া করাইহ দর্শন ॥ 

আমার মাতৃঘন। গৃহ নির্জন স্থীন। 

তাহ। বানা দেহ কর সর্ধ মমাধান ॥ 

গ্লোপীনাথ প্রভু লয়! তাহ। বাসা দিল । 

জল, জলপাত্রাদিক মর্বা মমাধান কৈল 1 

আর দিন গোপীনাথ প্রভু স্থানে গিয়। 

শয্যোখান দরশন করাইল লয়া ॥ 

মুকুন্দদত্ত লয় অ(ইল। সার্বভৌম স্থানে । 

সার্বভৌম তারে কিছু বলিল বচনে ॥২২॥ 

প্রকৃতি বিনীত সন্নযাশী দেখিতে সুন্দর । 

আমার বহু গ্রীতি হয় ইহার উপর ॥ 

কোন সম্প্রদায় সন্ন্যাস করিয়াছেন গ্রহণ। 

কিবা নাম ইহার শুনিতে হয় মন ॥ ২৩॥ 

গোপীনাথ কহে ইহার নাম জ্রীরুষ্ঠৈতন্য 
গুরু ইহার কেশব ভারতী মহাধন্য ॥ 

মার্জফভৌম কহে এই নাম মর্কোত্ম | 

ভারতী সধ্প্রদায় এহো হয়েন মধ্যম 1২৫) 

গোপীনাথ কহে ইই।র নাহি বাহ্যাপেক্ষ।। 

অতএব বড় সম্প্রদায় করিল উপেক্ষ। ॥ 

ভট্টাচার্য্য কহে ইহার প্রৌঢ় যৌবন । 

কেমনে মন্রযাসধশ্ম হইব রক্ষণ ॥ 

নিরন্তর ইহারে আমি বেদান্ত গুনাইব। 

বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে ্রবেশ করাইব ॥২৫॥ 
কহেন যদি পুনরপি যোগপউ দিয়া | 

সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদা আনিয়া ২৬ 

শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দেঁঁহে দুঃখী হৈল। 

গোপীনাথাচার্ষয কিছু কহিতে লাগিল! | 

ভউ্টীচার্য্য তুমি ইহার ন। জাঁন মহিম]। 

ভগবত্ত। লক্ষণের ইহাতেই সীমা | 

তাহাতে বিখ্যাত ইহে। পরম ঈশ্বর | 

অজ্ঞ স্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর ২৭ 

শিষ্যগণ কহে উশ্বর কহ কোন্ গ্ামাণে। 

আচার্ধয কহে বিদ্দনুভর ঈশ্বর লক্ষণে | 

শিষ্যগণ কহে ঈশ্বরতত্ব মাঁধি অনুমানে। 

আচাধ্য কহে অনুমানে নহে ঈশ্বর জ্ঞানে 

ঈশ্বরের রূপা লেশ হয়েতযাহারে । 

সেইত ঈশ্বর তত্ব জানিবারে পারে ॥২৪॥ 

তথাহি শ্রীমদুগবতে দশমস্বন্ে চতুদশাধ্যায়ে 

অষ্টবিংশঙ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বক্গবাক্যম্-_ 

অথাপি তে দেব পদাদুজদয়- 

গ্রসাদলেশামুগৃহীত এব হি। 

জনাতি তবং ভগবম্মহিয়ো 

ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ২।) 

(হে) দেব (সর্বপ্রকাশক), অথাপ তে 
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(তব) পদানুজছর প্রসাদলেশানুগুহীতঃ এস হি 

(জনঃ ) ভগবস্মহিমঃ (ভগবতঃ তব মহিম়ঃ) 

তত্বং জানাতি। অগ্ঠঃ ( ততপ্রসাহীনঃ ) একঃ 
( কশ্চিৎ) অপি চিরং বিচিম্বন্ (বিচারয়ন) 

অপিন চ(জানাতি) ॥২॥ 

হে ভগবন্! যদ্যপি তোমার অপরি- 
চ্ছিন্ন মাহাত্সা প্রকাশ আছে, তথাপি 
ভোমার চরণ-কমলের পা লেশমাত্র 

তারা অনুগৃহীত ব্যক্তিই তোমার মহিমার 

_ তত্ব বিদিত হইতে পারেন, অপর কেহই 

চিরকাল বিচার করিয়াও বিদিত্ত হইতে 
পারেন না ॥২॥ 

যদ্যপি জগঞ্চা,রু তুমি শাস্ত্র জ্ঞানবান্। 

পৃথিবীতে নাহি পঞ্চিত তোমার সমান | 
ঈশ্বরের ফ্ুপা লেশ নাহিক তোমাতে | 

অতএব ঈশ্বরতত্ব না পার জানিতে ॥ 

তোমার নাহিক দোষ শাস্ত্রে এই কহে। 

পাগ্ডত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ব কড়ূজ্ঞাতনহে ॥২৯ 

সার্বভৌম কহে আচার্য্য কহ সাবধানে । 
তোমাতে ঈশ্বর কৃপা ইথে কি প্রমাণে ॥ 

আচার্য কহে, বস্তবিষয় হয় বস্তজ্ঞান । 

বন্ততত্ব জ্ঞান হয় ক্লুপাতে প্রমাণ | ৩০ ॥ 

ইঠার শরীরে সব ঈশ্বর'লক্ষণ । 

মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাইয়াছ দর্শন ॥ 
ততুত ঈশ্বর জ্ঞান না হয় তোমার। 

ঈশ্বর-মায়ায় করে এই ব্যবহার | 
দেখিলে না দেখে তারে বহিমুখি জন। 
গনি হাসি সার্বভৌম কহিল বচন ॥ 
ইষ্টগোসী বিচার করি না করিহ পোষ 
শান্তদৃষ্টে কি আমি নাহি কিছু দোষ ॥৩১ 
মহাভাগবতত হয় চৈতন্তগোসাঞিঃ। 

এই লিকালে বিঞ্চর অবতার মাঞ্জি ॥ 

অতএব ত্রিযুগ করি কহি বিষুঃনাষ। 

কলিযুগে অবতার নাহি শান্ত্রজ্ঞান ॥ ৩২। 
শুনিয়। আচার্য কহে দুঃখী হৈয়া মনে ॥ 

শান্ত্রজ্ঞ করিয়। তুমি কর অভিমানে ॥ 
ভাগবত্ত ভারত ছুই শাস্ত্রের প্রধান। 

সেই দুই গ্রচ্থবাকো নাহি অবধান £৩৩। 
সেই ছুই কহে কলিতে মাক্ষাৎ অবতার । 
তুমি কহ কলিতে নাহি বিঞুরর প্রচার ॥ 
কলিকালে লীলাবতার না করে ভগবান্। 
অতএব ত্রিযুগ করি কহি বিষুঃ নাম ॥ 

গ্রতিযুগে করে কৃষ্ণ ঘুগ-অবতার। 

তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার ॥৩৪ 

তথাহি আধিলীলায়!ং তৃতীয়ে সরমর্সোকধৃত 
শ্রীমনভাগবতবচনম._- 
আসন্ ব্ণান্ত্রয়োহন্ত গুহুতো হমুযুগং তনুঃ। 

শুরু! রক্তত্তথ। পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥৩| 

তথাছি ভত্রৈষ দণমগ্লেকধৃত শ্রীমস্তাগবত- 
বচনম.__ 

কৃষণবর্ণং তিষাকৃষ্ণং সাজো পারা স্রপার্ধদম । 
যকত নন্বীর্থনপ্রায়ৈ ধজজ্তি ছি সুমেধসঃ ॥ ৪) 

তথাহি ভত্রৈব নবমগ্লেরকধুত মহাড|রত- 
বচনমূ-_ 
হুবর্ণব্ণে! হেমাঙগে। বরাজদশ্চন্দনাঙদী। 
সর্যাসকচ্ছমঃ শান্তে। নিষ্ঠাশাস্তিপরায়ণঃ ॥ ৫॥ 

তোমার আগে এ কথার নাহি প্রয়োজন 
উষর ভূমিতে যেন বীজের রোপণ ॥] 
তোমার উপরে যবে কূপ ফার হবে। 
এ সব নিদ্ধান্ত তবে তুমিহ কহিবে॥ 

তোমার যে শিষা ফহে কুতর্ক দানা বাদ | 
ইহার কি.দোষ এই মায়ার প্রসাদ 1৩৫) 
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তথাহি হ্রীমস্তাগবতে বঙ্টসবন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে 

ধড়বিংশগ্লে।ক£-- 

যচ্ছস্তয়োবধতাং বাঁদিনাং বৈ 

বিবাদপংবাদ-তৃবে! বনধস্তি। 

কুর্বান্তি চৈষাং মুহ্রাত্মমোহং 
তব নমোহ্নন্তগগার ভূয়ে॥ ৬) 

ধচ্ছক্তয়ঃ ( ধসা মার়াবিদ)£ শক্ত) ব্দতাং 

(পমাদধতাং) বাদিনাং বিবাদসংবাদভূবঃ (খিবাদত্ত 

ক্কচিৎ সধথাদস্য চ ভুব উৎপত্তিছেতবঃ) ভবস্তি। 

এষাং ( বাদিনাং ) মুছঃ আত্মমোহং কুর্বস্তি তশৈ 
অনস্তগণায় ভূঁয়ে নমঃ) ৬॥ 

বাহার মায়াশক্তির রুত্তি মকল বাদী 
ও প্রাতিবাদীর বিবাদ ও সংবাদের কারণ 

হয় এবং আত্মজিজ্ঞামুরও আতখ্মবিষয়ক 

মোহ উৎপাদন করে, আমি মেই অনন্ত" 

গুণাঁকর তুম! পুরুষকে নমস্কার করি 1৬ 

তথাহি তত্র একাদশস্কন্ধে থাবিংশাধ্যায়ে 

তৃতীয় স্্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ঃবাকাম.- 
যুকঞচ সন্তি সর্বত্র স্াধস্তে স্রা্গণ! যথা । 

মায়াং ম্দীয়ামুদ্গৃঘ বদতাং কিং ন হুর্ঘটস.॥ ৭॥ 

বথ! ব্রাঙ্গণাঃ তাষস্তে তদ্যুক্তং চ ( বতঃ) 

পর্ব সস্তি % (ভোঃ) মদীয়াং যায়াং ( চিন্ম- 
শক্তিং নতু অনদ্ধাপ্রিকাম, অবিদ্যাম.) উদ্গৃহ 

( শ্বীকৃত্য ) বতাং ( জনানাং ) কিং হুর্ঘটং ন॥৭| 

হে উদ্দব ! ব্রাঙ্গণগণ যাহা নির্ণর 

করিয়াছেন, তাহ! অযুক্ত নহে; যেহেতু 

সর্ধত্রই সকল তত অন্তভূত আছে। 

আমার মায়া স্বীকার-পুর্বক' যিনি যাহ! 

বলেন, তাহা কিছুই দুর্ঘট নছে ॥ ৭| 

তবে ভউটাচার্যা কহে যাহ গোসাঞ্িরস্থাঁনে 

আমার নাথে গণ মহ কর নিমস্্রণে ॥ 

প্রাসাদ আনিয়া ভাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা 
পশ্চাৎ আমারে আপি করাইহ শিক্ষ! | 

আচার্য্য ভগিনীপতি শ্টালক ভ্রাচার্ধা। 

নিন্দ। স্তুতি হান্যে শিক্ষা করান আচার্য৩১ 
আচার্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হইল সন্তোষ 
ভট্টাচার্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ রোষ 
গোসাঞিঃর স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন। 

ভউাচার্যোর নামে তায়ে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ 

মুকুম্দ সহিতে কহে তর্াচার্যের কণা । 
ভডাচাধ্য নিন্দা করে মনে পাই বাথ ॥ 

শুনি মহাপ্রভু কহে এছ্ছে মতি কহ। 

আম] গ্রতি ভড়াচঢার্য্যের আছে অনুগ্রহও৭ 
আমার বন্ন্যাসধন্ম চাঙ্ছেন রাখিতে। 

বাৎমল্যে করুণায় কহে কি দোষ ইহাতে 

আর দিন গহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য মনে । 
আনন্দে করিল জগন্লাথদরশনে ॥ 

ভউাচার্যা সঙ্গে তার মন্দিরে আইল|। 

প্রভুরে আনন দিয়া আপনে বমিল! ॥ 
বেদান্ত পড়াইতে তবে আরম্ত করিল । 

স্েহভক্তি করি কিছু গ্রভুরে কহিল ॥ 
বেদান্ত শ্রবণ এই সন্ন্যামীর ধন্। 

নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥ ৩৮ ॥ 

প্রভু কহে মোরে ভুমি কর অনুগ্রহ । 

সেইত কর্তব্য আমার তুমি ধেই কহ ॥ 

নাত দিন পথ্যন্ত করে বেদান্তশ্রবণে। 

ভাল সন্দ নাহি কহে বনিমাত্র শুনে ॥ 

অগ্রম দ্িবনে তারে কহে সার্বাভীম | 

সাতাদন কর ভুমি বেদান্ত আবণ ॥ 
ভাল মন্দ নাহি কহ, রহ মৌন ধরি। 

বুঝ কি না বুঝ ইহা বুঝিতে ন পারি ॥৩৯ 

প্রভু কহে মূর্থ আমি নাহি অধ্যয়ন। 
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ | 
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ঈন্ন্যাসীর ধন্ম লাগি শ্রবণমাত্র করি। 

তুমি যে কহ অর্ধ বুঝিতে না পারি 18০1 

তট্টাচার্ধয কহে না বুঝি এই জ্ঞান যার। 
বুঝিবার তরে মেই পুছে আরবার॥ 

তুমি গুমি গুনি, রহ মৌনমাত্র ধরি। 

যা য! শ্রুতির্জল্লতি নির্ষিশেষং . 

স| সাতিধত্তে সবিশেষমেব। 

বিচারযেগে সতি হস্ত তাসাং 

প্রায়ে। বলীয়ঃ মবিশেষমেব ॥ ৮ ॥ 

য| | শ্রুতিঃ ( বেদঃ) নির্বিশেষং (কেবল 

ছদয়ে ফিআঢছত্তোমারবুবিতেনাপারি॥৪১ চিন্মাত্রং) অরস্তি সা সা (শ্রুতিঃ) মবিশেষং 

প্রভু কহে স্ুত্রেয় অর্থ বুঝিয়ে নিপ্মল | 
তোমার ব্যাখ্য। শুনি মম হয়ত বিকল ॥ 

পুত্রের অর্থ, ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া। 

(রূপগুণ[দিময়ম,) এব অভিধত্তে ( অভিধয়। 

মুখ্যাবৃত্তা কথয়তি) হস্ত (আশ্চর্যো) তাসাং 

(আতীনাং) বিচারযোগে সতি প্রায়ঃ ( বাহুল্যেন) 

তুমি ভাষ্য কহ শুত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া|৪২ গবিশেষম্ এব বলীগন ( বলবন্ঠবতি )॥ ৮ ॥ 

শুত্রের মুখ্যার্থ তুনি না কর ব্যাখ্যান। 

কল্পনা অর্থেতে ত্বাহা কর আচ্ছাদন। 

উপনিষদ শব্জের মুখ্য অর্থ যেই হয়। 

সেই মুখ্য-অর্থ ব্যাসসুত্রে নব কয় ॥ 8৪ 

মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর শৌণার্থ কল্পন!। 
অভিধা বৃত্তি ছাড়ি শব্দেরকরহ লক্ষণ] 18৫ 

গ্রামাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান । 

শ্রুতি যেই অর্থ কহে মেই সে প্রমাণ ॥ 

জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই শঙ্খ গে[ময়। 

আতিবাক্যে সেই দুই মহা পবিত্র হয় ॥৪৬ 

ধতঃ প্রমাণ বেদ সত্য, যেই কহে। 

লক্ষণ। করিলে খতঃগ্রামাণ্য হানি হয়ে৪৭ 

ব্যানের শুত্রের অর্থ সুর্যের কিরথ। 

খবনগ্রিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন ॥ 

বেদপুরাণে করে ত্রঙ্গ নিরূপণ | 

সেই ব্রহ্ম ব্রহদ্বন্ত ঈশ্বরলক্ষণ ॥ ৪৮ ॥ 

সর্বৈশ্বযয পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্। 

তারে নিরাকার কহি করহ ব্যাখ্যান॥ 
নির্করিশেষ তারে কহে যেই শ্ুমতিগণ। 

যে যে শ্রুতি ব্রন্গবস্তকে নির্বিশেষ 
৪৩ ্ 

| বলিয়া কীর্তন করিতেছেন। মেই খেই 
| 

শ্রত্তিই আবার তাহাকে মবিশেষও 

বলিতেছেন । অতএব বিচারে সবিশেষ 

পক্ষই অধিকাংশ স্থলে বলবান হয় ॥ ৮ | 

রঙ্গ হতে জনো বিশ্ব যেই ব্রন্ষে জীবয়। 

দেই ব্রন্মে পুনরপি হয় যাই লম় ॥ 

অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন। 

ভগবানের মবিশেষ এই চিহ্ন তিন | ॥ 

ভগবান্ ঝছু হৈতে যবে কৈল মন। 

প্রকৃত শঞ্িকে তবে কফৈল বিলোকন ॥ 

নে কালে নাহিক জন্মে গ্রারুত মন নয়ন । 

অতএব অপ্রাকৃত ব্রনের নেত্র মন ॥ ৫১ 

ব্র্ধ শবে কহে পুর্ণ স্বয়ং ভগবান্। 

খবমং ভগবান্ কুষ্ঃ শাগ্র-পরমাণ ॥ 

বেদের নিগৃঢ় অর্থ বুঝনে না যায়। 
পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয় ॥৫২॥ 

র 
| 

| 
ৃ 

ৃ 

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে দশমদবদ্ধে চতুর্দশ ধ্যায়ে 
প্রাকৃত নিষেধি,অপ্রারত করয়ে স্থাপন৪৯| ত্রিংশ শ্লোকঃ-. 

তথাহি প্রঠৈতন্তচন্ত্রোদয় নাটকে য্ঠাঙ্ে হয়- 

শীর্ধপঞ্চরাত্রবনচম্ -- 

অহোভাগ্য-মহোভাগ্যং নন্দগোপব্রতৌকসাম.। 
যুমত্রং পরমানন্নং পূর্ণং বর্গ সনাতনম.॥ ৯-| 
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পরমানন্নং পূর্ণং সনাতনম্ব্রঙ্গ যন্িত্রং ( যেষাং | জঙ্গমাদি গ্রাণিযু) তারতম্োন বর্ততে (বস্তঃ ন 

নানাধিকা। চিদণুরূপত্বাৎ )।' ১*--১২॥ মিঃং তেষাং ) নন্দগোপব্রজৌকসাং (শ্রীমন্নন্নরাজ- 

ব্রক্বসিমিত্রাণাং পশুপক্ষিপধ্যস্তানাং সব্বেষাম। রি 
| বিষুর শক্জিত্রয়ের মধ্যে চিৎস্বরূপা 

এব) অহে।ত[গ্াম, অভোভাগাং ॥ ৯ ॥ 
। প্াশক্তি। অপরা ক্ষেত্রজ্ঞাখা। জীবশক্তি। 

পরগানম্দম্বরূপ পূর্ণ ঘনাতন ব্রহ্মা | তৃতীয়! মায়াশর্তি । হে রাজন্ ! সর্কাগা 

বাহাদিগের মিত্র, মেই গোপরাজ নন্দ ও : ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য। শক্তি অবিদ্য। করুক আর 

অপরাপর প্রজবানীগণের অত্যাশ্চরয্য | হইয়া অখিল মংমারের তাপ প্রাণ্ড হয়। 

ূ 

ভাগ্য! অত্যাশ্চর্যা ভাগা !1৯॥ হে ভুপাল! অবিষ্য! কতক আবরণ 

নিমিভ জীনশক্তি মর্াভুতে তারতম্যরূণে 
বর্তম|ন প্রতীয়মান হয়। বন্ততঃ অ]ু' 

পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্বা গ্রহণ ॥ | টৈত্ত্ত্ব হেতু জীবশক্তির তারতমা 
অতএব শ্রুতি কহে ব্রচ্গ সবিশেষ নাই ॥ ১০--১২। 

মুখ্যাধতিছাড়িলক্ষণাতে এরি শেষ রি তথাহি আিলীলাঞ্কাং চতুর্থে নবমঙ্লোকধৃতঃ 
মড়েশব্্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ বাহার | | বিছুপুরাণবচনম্ 
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার । | 
্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রন্ষে হয়। 
নিঃশক্তি করিয়। তারে করহ নিশ্চয় ॥৫8) 

ূ 

| 
] 

| 

তপাণি পাদ শ্রুতি নাচ গারুত পাণি ৪র৭। 
| 

হলাদরিনী সন্ধিণী সম্বিৎ তযোক। সর্বসংস্থিতৌ। 

হল'দতাপকরী মি ত্বয্ি নে! গুণবর্জিতে ॥১৩। 

| গচ্চিদাননদময় হয় ঈশ্বব স্বরূপ । 

তথাহি শ্রীভগবৎসনর্ডধৃতঃ ঝিঞুপুরাণবচনগ-- ? তিন অংশে চ্ছ্ছক্তি হয় তিন রূপ | 
আনদ!ংশে হ্লািশী নদংশে সন্ধিনী | 
চিদংশে নখিৎ বারে জ্ঞান করি মাখি।৫৫॥ 
অস্তরঙ্গাচিচ্ছপ্তি তটস্থ। জীবশক্জি | 
বহ্রক্ষ। মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি ॥ 

বড়িধ-এষ্ট্যয প্রভুর চিচ্ছৃক্তি বিলান। 
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস ॥ ৫৬ | 

বিুপক্তিঃ পরা গ্রোন্ত ক্ষেরজ্ঞাখা। তথা ] মায়াধীশ মায়। বশ উশ্বরে জীবে তেদ। 

বিষুঃশন্তিঃ পরা প্রোক্ত! ক্ষেত্রজ্াখা| তথ! পরা । | 

অপর! অবিদ্যাকর্্সংঙ্ঞ অন্য। তৃতীয়! শক্তি হেন জীব ঈশ্বর মনে করহ অতেদ ॥ 

অপিগ্ঠাকন্মংজ্ন্ত| তৃঠীঘ শক্তি-রিধ্যতে ॥১৩। 

য|য! ক্ষেরজ্ঞণক্তিঃ স। বেষ্টিতা নৃপ সর্বগ!। 

ংসারতাপানখিলান-বাপ্লোতাত্র গন্ততাঁন্ ॥১১। 

তয়। তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তি; ক্ষেজ্ঞ সংজ্ঞিত] | 

সর্বভূতেষু ভূুপল তারতমোন বর্ততে ॥ ১২॥ 

ইষাতে। (হে) নৃপ, সর্বগ! য| বা! ক্ষেত্রজশক্তিঃ গীতা শাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে | 

স| ( অবিদ্যয়! ) বেষ্টিত (আই্লিষ্ট সতি) অত্র! হেন জীবে অতেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥৫৭া 
(সংসারে ) সম্ততান্( বিভেং প্রাপ্য বর্দভিঃ) 

অথিলান্ সংস।রতাপান্ অবাপ্লোতি। (হে) ভৃঁপাল, 

ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্িত| শক্তিঃ তয়! ( অবিদায়! ) তিরো- 

হিতত্বাৎ ( সমাবৃতত্বাং) চ দর্ডূতেযু (স্থাবর- 

৭ 

তথাহি আদিলীলায়াং সপ্ুমে বঠপ্লোকধৃতঃ 
শ্রীতাবচনমূ_- 

অপরেযমিতন্বন্যাং প্রক্কতিং বিদ্ধি মে পরাম্! 

জীবভূভাং মহাবাছে। ময়েদং ধ্যতে জগৎ ॥১৪ 



৫০ শ্রীপ্লীচৈতন্যচরিতামৃত। | ঘট পরিস্ছ্দে। 

ঈশ্বরের শ্রীবগ্রহ সচ্চিদানন্দ।কার | 
সে বিগ্রহে কহ মত্বগুণের বিকার ॥ 

শ্ীবিগ্রহ যে না মানে সেইত পাষণ্ডী। 

অদ্বশ্য অস্পৃশ্য হয় সেই যমদণ্ডী ॥ ৫৮ ॥ 
বেদ না মানিয়। বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক । 
বেদাশ্রয়। নাস্তিক বাদ বৌদ্ধেতে অধিক ॥ 
জীব নিত্তারের হেতু সুত্র কৈল ব্যান। 
মায়াবাদি-ভাষা শুনিলে হয় সর্জনাশ 1৫৯ 

পরিামবাদ ব্যা*সুত্রের সম্মত । 

'অচিন্তা-শজ্ো ঈশ্বব জগন্রপে পরিণত ॥ 

মণি যৈছে অর্ক্কুত এসবে হেমভার। 
জগদ্ধপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার ॥ ৩ | 
ব্যাসআন্ত বলি মেই সুত্রে দোষ দিয়া | 
বিবর্তব!দ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়] ॥৬১। 
জীবের দেহে আত্মবদ্ধি সেই খিথ্য। হয়| 

জগাৎ যে মিথ্যা নহে নশ্বরমাত্র কয় 1৬২ | 
পাণব যে মহানাকা সে ঈশ্বরমৃত্তি। 
গ্রাণব হৈতে সর্ব বেদ জগৎ উৎপত্তি 1৮৩| 

তত্বগমি জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য । 
গুণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য ॥১৪ 
এইমত কল্পন! ভাষ্যে শত দোষ দিল। 

ভট্টাচার্য্য পূর্বাপক্ষ অনেক করিল 

বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল। 
মব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল 1৩৫ 
তগবান্ বশ্বন্ধ, ভক্তি অভিধেয় হয়। 
প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বন্ত কয় ॥ 
আর যে যে কহেকিছু কলি কল্পনা। 
শ্বহঃপামাণ বেদবাক্যে কল্পেন লক্ষণ1॥৬৩।॥ 

আচার্ষের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল 
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শান্তর কৈল৬৭ 

তথা পদ্পুপুরাণে উত্তরখণ্ডে তবষষ্িতম|ধা|য়ে 

একজিংশশ্লোকে শিবং গতি শ্রীকষ্ণবাক্যম্_- 

্বাগমৈ: কল্পিতৈত্ব্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। 
মাঞ্চ গে!পয় যেন স্যাৎ শ্যষ্টিরেযোত্ুরোত্তরা 1১৫। 

(হে শিব) ত্বং কল্িতৈঃ শ্বাগসৈঃ জনান্ 

মদ্বিমুখান্ কুরু মাং চ গোপয় যেন (লোকানাং 

মদ্দিমুখত্বেন মদেগাপনকরণেন চ) এষা হাটি? 

উত্তরোত্তর ( পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তিখাপিনী ) স্যা 

(ভতবতি)।১৭॥ 

হে শঙ্কর ! তুমি কল্পিত নিঙতন্্ 
দ্বার। লোক মকলকে আমা হইতে বিমুখ 

এবং আমাকে গোপন কর । এইরূপেই 

উত্তরোত্তর সৃষ্টি চলিবে ॥ ১৫ | 

তথাহি তত্রৈব পঞ্চবিংশাধ্যায়ে সপ্তমঞ্লোক£- 

মায়াবাদমসচ্ছাক্্র গ্রচ্ছনং বৌদ্ধমূচতে। 

মগৈব বিছিতং দেবি কল ব্রঙ্ষণমুষ্ঠিন! ॥ ১৬ | 

(হে) দেবি, মায়াবাদূম্ অসচ্ছান্ত্রম (অস- 

তানাং কৃষ্ণবিমুখানাং শা্্রং ) কলৌ ময় এব 

ব্রাঙ্গণমুস্তিন! (শঙ্করাঁচার্য্যবূপেণ ) বিহিতং (কৃতঃ 

যৎ সঞ্চিঃ) প্রচ্ছনং বৌদ্ধম্ উচযতে ॥ ১৩ ॥ 

হেদ্েবি! মায়াবাদরূপ অমৎ শান্তর 

যাহাঁকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্দশান্ত্র বলা যায়, 

তাহা আমিই শঙ্করাচার্যাপরণপে কলিতে 

জগতে প্রচার করিয়াছি ॥ ১৩ 

শুনি ভট্টাচার্য হল। পরম বিশ্মিত। 

মুখে না নিঃনরে বাণী হইলা স্তম্ভিত | 
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর বিস্ময় । 
ভগবানে ভর্তি পরম পুরুষার্থ হয় ॥ 

আত্মারাম পধ্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন। 

এছে অচিন্তয ভগবানের গুণগণ ॥ ৬৮ ॥ 

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তম।ধ্যায়ে 

দশমশেক 



ষ্ঠ পরিচ্ছেন। ] 

আত্মারামান্চ মুনয়ে। নিগ্রস্থা অপুযরুক্রমে | 
কুর্বস্ত/ হৈতুকীং ভক্তিমিখস্তু তগুণে। হরিঃ 1১৭] 

আন্মারামা? ঘুনয়ঃ চ নিগ্র্থাঃ অপি উরুক্রমে 

অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্বস্তি, ইখস্ৃতগুণ: ( আস্মা- 

রামাণ।ম্ অপি আকর্ষণম্বভাবঃ ) হরিঃ ॥ ১৭ | 

শ্ীহরিব এমনিই গুণ যে, আত্মারাম 

মুনিগণ নিগ্রন্থি হন্য়াও মেই উরুক্রমে 
ভক্তি করিয়। থাকেন ॥ ১৭ | 

শুটি ভট্টাচার্য কহে শুন মহাশয় । 

এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাগ হয় ॥ 

প্রাভু কহে তুমি কি অর্থকরতাহা আগেছুনি 

পাছে আমি করিব অর্থ যেব। কিছু জানি 

শুনি ভউীচার্ধ প্লোক করিল ব্যাখ্যান। 

তর্কশাঞ্জ মত উঠায় পিবিধ বিধান ॥ 

নববিধ অর্থ তর্কশান্ত্র মত লৈয়া | 

গুনি মহাগাভূ কহে ঈমৎ হাঁসিয়। ॥ 

ভট্টাচার্য জাশি তুমি সাক্ষাৎ রহম্পতি। 

শান্ত্রবাখ্যকরিতেকারো নাহি এঁছেশক্তি 

কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য প্রতিভায় 

ইহ1 বহি প্পোকের আছেআরঅভিগ্া|য় ৭ 

ভঙ্টচার্য্ের গ্রার্থনায় গ্রাভু ব্যাখ্য। কৈল। 

তার নব অর্থ মধ্যে এক না ছুইল ॥ 

আজারাম।দি-শ্লোকে একাদশ গদ হয়। 

পৃথক পুখক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয় ॥ 

তত্তৎ্পদ প্রাধানো আত্ম/রাঁম মিলাইয়া। 

অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লয়া ॥ ৭১ | 

ভগ্ববাঁন্ তার ভক্তি তার গুণগণ। 

অচিন্তয গ্ভাব তিনের না যায় কখন ॥ 

অন্য যত মাধ্য মাধন করি আচ্ছাদন । 

এই তিনে হরে দিদ্ধপাধকের, মন | 

মধ্যলীল]। ৫১ 

মনকাদি শুকদেব তাহাতে প্রমাণ । 

এই মত নানা অর্থ করিল ব্যাখ্যান ॥ ৭২ 

শুনি ভট্টাচার্য্য মনে হৈল চমতকার । 
গ্রভুকে রুষ্ জাণি দবে আপনা পিক্ষাপ 

ইঠোত মাক্ষাৎ কৃষ্। ইহ। না জানিয়! | 

মহাঅপরাধ কৈলু গর্বিত হইয়!॥ 
আত্মনিন্দা করি লৈল গ্রাড়ুর শরণ । 

কূপ! করিবারে তবে গ্রভূর হৈল মন ৭৩ 
দেখাইল তারে আগে চতুভূষ্জ রূপ । 
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ ॥ 

দেখি সার্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি। 
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি ॥ ৭৪ ॥ 
প্রভুর কৃপায় তারে স্ফুরিল মব তত্ব। 

নাম প্রেমদান আদি বর্ণের মহত্ব ॥ 

শতণোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে। 
রৃহম্পতি তৈছে শ্লোক ন। পারেকরিতে৭৫ 

শুনি গ্রতু সুখে তারে কৈল আলিঙ্গন 
ভঙ্টচার্যয প্রেমাবেশে হৈল৷ অচেতন ॥ 

অশ্রঃ কম্গ স্বেদ পুলকভরে থরহুরি | 

নাচে গায় কান্দে পড়ে গ্রাভুপদ ধরি ৭৬ 

দেখি গোপীন।থাচাধঃ হরযিত মন | 

ভট্টাচাধ্যের নৃত্য দেখি হামে প্রাতুর গণ 

গোপীনাথাচার্যয কহে মহাপ্রভু গ্রতি। 

মেই ভ্রাচর্ষে/র গ্রভু টকিলে এই গতি ॥ 
গ্রভু কহে তুমি ভক্ত তোম।র সঙ্গ হৈতে। 
জগন্নাথ ইহারে কূপা কৈল ভালমতে ॥ 

তনে ভট্চার্ষো প্রভু সুস্থির করিল। 
স্থির হৈয়! ভট্টাচার্য্য বন্ধ স্তুতি কৈল ॥৭৭| 
জগৎ তারিলে গুভু মেহে অল্পকার্ষ ॥ 

আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য্য | 
তর্কশান্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিগু। 

আমর দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্চ ॥ 



৫২. 

স্তুতি শুনি মহাগুভূ নিজ বামনা আইল] । 

শ্রীপ্ীচৈতগ্যচরিতাযত। [ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 

তথাছি তাত্রেব-_ 

ভট্টাচার্য্য আচার্যযদ্বারে ভিক্ষা! করাইল1৭৮ ন দেশনিয়মন্তত্র ন কালনিয়মন্তথ|। 

আ'র দিনে গ্রাতু গেল! জগন্নাথ দর্শনে | 
দর্শন করিল! জগন্নাথ শয্যোথানে ॥ 

পুজারি আনিয়। মাল! গুমাদান্ন দিল]। 

গ্রমাদান্ন মালা পায়! গাডু হয হৈলা ॥ 
সেই প্রসাদান্ন মাল অ'চলে বান্ধিয়!। 

ভট্টাচার্যের ঘরে আইল। ত্বরাযুক্ত হৈয়া ॥ 
অরুণোদয় কালে প্রভুর লা আগমন । 

নেই কালে ভট্টাচার্যের হৈল জাগরণ | 
কৃ কুষ স্ফুট কহি ভট্টাচার্য্য জাগিলা। 

কষ্ণনাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাঁট়িলা ॥৭৯। 

বাহিরে প্রভুর মনে হৈল দরণন। 
আস্তে ব্যণ্ডে কৈল প্রভুর চরণবন্ধন ॥ 

বগিতে আমন দিয় দৌহেত বমিলা। 

পরাসাদান্ন খুলি ভু তার হস্তে দিলা ॥ 
প্রাসাদ পায়। ভট্টাচাধ্যের আনন্দ হইল । 
সন্ধ্যা জান দন্ভধাবন যদাপি না ফৈল॥ 

চৈতন্যপরমাদে মনের জাড়্য নব গেল । 

এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল ॥ ৮০ ॥ 

তথাহি পল্সপুরাণে__ 

গুধং পর্যযসিতং বাপি শীত্তং ব| দূরদেখনঃ। 

গ্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কাঁলবিচারণ! ॥ ১৮ ॥ 

শু্ধং (রসবিহ্ীনং ) পযুযমিতং (পূর্ববদিনপন্কং। 
দুরদেশতঃ লীতম্ € আনীতং) প্রাপ্তমাত্রেণ 

( যদাপ্রয়াৎ তদৈব ) ভোক্তব্ম্ অত্র (মহা প্রসাদ, 
ভোজন বিষয়ে) কালবিচারণ| (নিত্/নৈমিত্তিকা- 
দাবশ্যক কর্মাপেক্ষা ) ন॥ ১৮॥ 

গু হউক, পযুণপিত হউক বা দর- 
'দেশ হইতে আনীত হউক, প্রাণ্ড মাত্রেই 
মহাপ্রসাদা ভোজন করিবে; ইহাতে 

কালবিচার করিলে ণা | ১৮ | 

প্রাপ্তমন্নং জ্রতং শিষ্টে-ে।জব্যং হরিরব্রবীৎ ॥ ১৯ ॥ 

তত্র ( মহা প্রসাদভোজনে ) দেশনিয়মঃ (শুগ্ধা- 

গুদ্ধি-স্থান-বিচারঃ) ন তথ! কালনিয়মং ( যোগ!" 

যোগ্যত্ব বিচারঃ ) ন প্রাপ্তম্ অন্নং (মহা গ্রসাদং ) 

দ্রুতং ( তৎক্ষণমেব) শিষ্টেই (বৈদিকাচারসম্পন্নৈঃ 

ভনৈঃ) ভোক্ব্যম্ (ইতি) হরি (ম্বয়ষেব) 
অব্রবীৎ ॥ ১৯॥। 

্হাগ্রামাদ ভোজন বিষয়ে দেশ ও 

কালের ণিয়ম নাই, প্রাপগ্তমাত্রেই ভোজন 

করিবে) ইহ] ভ্ীহরি বলিয়াছেন ॥ ১৯ ॥ 

। দেখি আননশিত হল মহাপ্রভুর মন। 
গ্রেমাবিষ্ট হয়া কৈলা তারে আলিঙগন ॥ 
দুই জন ধরি দোহে করেন নণ্ভন। 

দোহার স্পর্শেতে দোহার প্রফুল ছৈল মন 

ন্বেদ কম্প মশ্রু দেহে আনন্দে ভাগিল। 

প্রেমাবিই হয়া ভু কহিতে লাগিল 8৮১। 
আজি মুঞ্িঃ অনায়ামে জিনিলু ত্রিভুবন। 

আজি মুখ করিলু বৈকুঠে আরোহণ ॥ 
আজি মোর পুর্ণ হৈল মব অভিলাষ। 

নার্ধভৌমের হৈল মহ্থাপ্রীসাদে বিশ্বান৮২॥ 

অ|জি নিক্ষপটে তুমি হৈলা কৃনাশ্রয়। 

রুষক নিক্ষপটে হৈল। তোমারে সদয় ॥ 

আজি সে খগ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন। 

আজি ছিন্ন কৈলে ভুমি মায়ার বন্ধন ॥ 
আজি কৃষ্গ্রাণ্ডিযোগা হেল তোমারমন। 
বেদ ধম্ম লর্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ |৮৩॥ 

তথাহি শ্রীমদ্ত।গবতে দ্বিতীয়স্বদ্ধে সপ্তমাধ্যানে 

দ্বিহারিংশ ক্লোকে নারদং প্রাতি খ্রহ্থবাক)ম্-- 

পি 



ঘষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ] 

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনস্তঃ 

সর্ধাত্মনাশ্রিতপদে! যদ্দি নির্ব্যলীকম্। 
তে ছুস্তরামতিতরস্তি চ দেবমায়াং 

নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশুগলভক্ষ্যে ॥ ২৯ ॥ 

সঃ এব অনস্তঃ ভগবান্ যেষ।ং দয়য়ে (দয়াং 

ফুাৎ। তে চ) যদি নির্ব্যলীকং (নিফপটং যথা- 

স]াৎ তথ) সর্বান! (জ্ঞানকর্াদি নিরপে- 

ক্ষয়! সর্বতে।ভাঁবেন ) আশ্রিতপ?ঃ (আশ্রিত 

চরণাঃ ভবস্তি) তে দুস্তরাং (তর্ভ,মশক্যামপি ) 

দেবমায়াং ( দেবশ্ত ভগবতঃ মায়াম্) অতিতরস্তি 

চ এষাম্ (অকপটেন ভগবচ্চরণ।শ্রিতানাং) 

শ্শূগ[লভক্ষো (শ্বশুগালানাং ভক্ষ্যে দেহে) মমাহং 

(মমেতি অহমিতি চ) ইতি ধীঃ (বদি) ন 
(ভন্তি )॥ ২০ ॥ 

মেই অনন্ত ভগবান শীহ।দিগকে 

রূপ করেন, তাহারা যদ্দি সর্বকাতোভাবে 

এাকপটে তাহার চরণত্তরি আশ্রয় করেন, 

তবে ভুস্তর মায়াসাগর পার হইতে ও 

হার তত্ব বিদ্রিত হইতে পাঁরেন। 

আর তাহ!দিগের শুগাল কুকুরের ভঙ্গ] 

এই পাঁঞ্চতৌতিক দেহে অহং মগতাঁও 

থাকে না ॥ ২০ ॥ 

মধ্যলীল!। ৫৩ 

ভক্জিসাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন । 

গুভূ উপদেশ কৈল নাম সংকীর্তম ॥ ৮৫| 

তথাহি আদিলীলা।ং সপ্তমে তৃতীয়গ্নরে(কধুতো 

বৃহন্ীরদীয় বঙনম্__ 

ছরের্নাম হর়েন্নাম হরের্নমৈব কেবলম্। 

কলৌ নান্তোব নান্ত্েব নাস্ত্যেব গৃতিবন্তথ! ॥২১ 

এই শ্োকের অর্থ শুনাইল করিয়া বিস্তার 

শুনি ভট্টাচার্যের মনে হৈল চমত্কার ॥ 

গোপীনাথাচার্য্য কহে পূর্বে যে কহিল। 

গুন ভট্টাচার্য তোমার মেইত হইল ॥ 
ভট্টাচার্য কহে তারে কবি নমক্ষারে। 

তো1ম।র মন্বপ্ধে ভু রুপা কৈল মোরে ॥ 

তুমি মহ1ভাগবত আমি তর্ক-অন্ধে | 
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার মন্বন্ধে৮ও 

বিনয় শুনি তুষ্ট গ্রাভু কৈল আলিঙগন। 
কহিল যায়৷ কর জগন্ন।খ দরশন ॥ 

| জগদানদ্দ দামোদর দুই সঙ্গে লয়া। 

ঘরে শাইল। ভট্টাচার্য জগন্নাথ দেখিয়া । 

৷ উত্তম উত্তম গ্রসাদ তাহ! যে পাইল। 

নিজ বিপ্রা হাতে দুই জন নঙ্গে দিল | 
| মিজ দুই শ্লোক লেখি এক তালপাতে | 

এত কহি মহাগুভু আইলা নিজস্থানে । ৰ প্রভূকে দি বলি দিল জগদান৮। হ]0৮৭ 

মেই হৈতে ভ্টাচ।্যের খর্ডিল অভিম|নে 

চৈতন্যচরণ বিনে নাহি জানে আন। 

ভক্তি বিনু নাহি করে শাস্ত্রের ব্যাখ্যান ॥ 

গ্োপীনাথাচার্য্য তার খৈষ্বতা দেখিয়া । 

হরি হরি বলি নাচে করতালি দিয়া ॥৮৪॥ 

আর দিন ভষ্ট(চাষ/ চলিল। দর্শনে । 
জগর্াথ না দেখি আইল! গ্রতু স্থানে | 
দণ্ডবৎ করি কৈল বছবিধ স্তুতি । 
দৈনা করি কহে নিজ পূর্বের ভুর্মাতি ॥ 

প্রভুস্থানে আইল! দৌহে গ্রানাদ পত্রী লয়! 

মুকুন্দ দত্ত পত্রী ব!চিল তাব ঠ|িঃ পায়। 

ছুই প্লোক বাহির ভিতে লিখিয়৷ রাখিল। 

তবে জগদানন্দ পত্রী গ্রভূরে লয়! দিল ॥ 

গুভু শ্জোক পটি পত্র চিরিয়।৷ ফেলিল। 

ভিত্তে দেখি ভক্ত মব শ্লোক ক্ঠ কৈল৮৮ 

তখাহি ভীচৈতন্াচদ্দ্রোদয় নাটকে যঠান্কে 

ছবারিংশা স্কধৃতৌ সার্বভৌমভ্টচারদ্যকতে শ্নেকৌ- 



নি ' স্তরীশ্বীচৈতগ্যচরি তামৃত। [ ঘষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

টবরাগাবিদ]-নিজভক্িযোঁগ- 

পিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ । 

শ্রীকঞ্ণচৈতনাশরীরধারী 

কপানুধির্যস্তমহং প্রপদো ॥ ২২॥ 

কাগামষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ 

প্রাহুদ্র্ত,ং কৃষণটৈতনানাম!। 

আবিভৃতিন্তস্ত পাদ।রবিন্দে 

গাঢ়ং গাঢ়ং লীমতাং চিত্তভূঙ্গঃ॥ ২৩ ॥ 

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযে|গশিক্ষার্থং (নৈর!গ)ং 

গ্রপঞ্চবস্তধনা সক্তিঃ, বিদ্য। ভগবত্তস্থামুভবঃ, নিজ- 

ভক্তিযোগ: প্নেমভক্তিঃ তেষ।ং শিক্ষার্থং শ্বয়ম্ 

অস্থষ্ঠায় পরান্ শিক্ষয়িতুণ্ উপদেষ্টম্) একঃ 

(শ্বজাতীয় বিজাতীয়স্গতভেদশুনাঃ) পুরাণঃ 

( পুরাঁপি নব ইতি নির্ব্বিকারঃ ) ' কৃপাঘুধিঃ পুরুষঃ 
(শীকুষ্ণঃ) যঃ শ্রীরষটৈতন)শরীরধারী (শ্রাকৃষণ- 

চৈভন্য এব শরীরং ধর্ত,ং প্রকটয়িতুং শীলমস্যেতি) 

অহং তং প্রপদ্যে॥ ২২॥ 

কালাৎ (কাল প্রভাবাৎ) 'নষ্টং (সাঁধারণ- 

লোকলোচনাগোঁচরং) নিজং ভক্তিযোগং প্রাছ- 

ধর্ত,ং (গ্রকটয়িতুং) কৃষ্ণটৈতন্যনানা (সন্) 
আাবিভূতিঃ তস্য পাদারবিন্দে চিত্ততৃঙ্গঃ গঢং গাড়ং 

(গাঢ়ত গ্রকারেখ ) লীয়তাং (লীনো ভবতু) ॥২৩| 

বৈরাগ্া, বিদ্যা ও নিজ ভণ্তিযোগ 

আপামপগখকে শিক্ষা দিবার জন্য যে 

পুরণ পুরুষ তীরুষ্ণ দয় পরব্খ হইয়া 

শীরুষ্চৈতন্য শরীর ধারণ করিয়াছেন, 

আমি তাহ।|র শরণাগত্ত হইলাম । কাঁল- 

রশে বিলুপ্ত নিজ্ঞ ভক্তিযোগ প্রকাশ 

করিবার জন্য যিনি ্ীকঞ্চচৈতন্য নাম 

ধারণ পূর্ধাক আবিভূতি হইয়াছেন, 
আমার চিত্তভমর তাহার পা্দপদ্মে গাঁড়" 

দপে লীন হউক ॥ ২২ ॥ ২৩ | 

এই দুই শ্লোক ভক্তকণ্ঠে রত্বচার। 

সার্বাভৌমের কীর্তি ঘোষে চক্কাবাদ্যাকাঁর ' 
সার্লভৌম হৈল গ্রাভূর ভক্ত একতান । 

মহাগাভ্ বিনে মেব্য নাহি জানে আন ॥ 

প্ীরুফটৈতনা শচীসুত গুণধাম। 

এই ধ্যান এই জপ এই লয় নাম ॥ 

একদিন মার্কভৌম গ্রভূম্থানে আইলা । 
নমস্কার করি শোক পঠিতে লাগিল ॥ 

ভাগবতের ব্রন্গস্তবের পোক পট়িলা। 
প্লোকশেষে দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইল। ৮৯ 

তথাহি শ্রীমদ্াগবতে দশমন্বন্ধে চতুর্দশাধযায়ে 
অটম্লেক£-. 

তত্বেহমনুকম্পাং সুমমীক্ষামাণে। 

ভূগ্তান এবাত্বরতং বিপাকম্। 
ঘদ্বাথপুভি বিবদধধমস্তে 

জীধেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাঁক ॥ ২৪ 

তত(তন্সাৎ) তে অনুকম্পাং সথসনীক্ষ্যমাণঃ 

( গ্রতীক্ষমাণ: ) আত্মকুতং (শ্বর্জিতং ) বিপাঁকং 

(কম্মফলম্, অন।স কঃ মন্) ভুঞানঃ এব হাদ্ব।গ, 

বপূভিঃ তে (তুভাং ) নমঃ বিদধৎ যঃ জীবেত সঃ 

ভন্তপদে দায়তাক্ (ভবতি)।|। ২৪।| 

হে গ্রাডে!! যেজন নিখিল কাধে! 

তোমার করুণা অনলোকন করতঃ কায়- 

মনোবাক্যে তোমায় নমস্কার করিয়া! 

তোমার অনুকম্পা প্রতীক্ষায় জীবিভ 

থাকিবে, মেই তোমার দয়াধিকার প্রাপ্ত 

হয় ॥ ২৪ | 

প্রভু কহ্ছে মুক্তিপদে ইহা! পাঠ হয়। 
ভক্তিপদে কেনে পঢ় কি তোষাঁর আশয় 

ভট্টাচার্য্য কহে ভক্তি নহে মুক্তি ফল। 
ভগবন্তত্তি বিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥ 
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কুষেের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে। 

যে নিন্দা*যুদ্ধাদদিক করে তাঁর মনে ॥ 
সেই দুয়ের দণ্ড হয় ত্রন্মসাযুজ্য মুক্তি । 

তার মুক্তি ফল নহে যেই করে ভক্তি ॥৯৩। 

ধদযপি মে মুক্তি হয় পঞ্চ গরকার। 

গালোক্য সামীপাসারূপানাষ্টি'নাযুজ্াআর 

ঠগালোক্যাদি চারি যদি হয় মেবাদ্বার। 

তবে কদাচিৎ ভক্ত করে আঙ্গীকাঁর |৯১ | 

শাধুজা শুনিতে তক্তের হয় ঘ্বণ1 ভয়। 
নরক বাঞ্ুয় তবু সাধুজ্য না লয় 

ব্রহ্ম ঈশ্বর নাধুজ্য ছুইত গাকর। 

ব্রহ্মমাযুজা হৈতে ঈশ্বরমাধুজ্য ধিক্ট। রা৯২। 

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে গঙ্গত্রিংশক্লোক- 

ৃতঃ শ্রামস্তাগবতবচনম্ - 

সালোকা সার্টিসামীপাযমারূপ্ৈকত্বমপুযৃত। 
দীয়মানং ন গৃহন্তি বিন! যৎসেবনং জনাঃ।!২৫ 

এভু কহে মুক্তিপদের আর অর্থ হয়। 

মুক্তিপদ শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়॥ 

মুক্তি পদে নার মেই মুক্তিপদ হয়। 

নবম পদার্থ মুর্তোর কিনব সমাশ্রয় 1৯৩। 

দুই অর্থে কৃষ্ণ কহে কাহে পাঠ ফিরি । 

মধ্যলীলা | ৫৫ 

মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ঘ্বণা ত্রাম। 

ভক্তি শব কহিতে মমে হযত উল্লান 1. ৫| 
গুনিয়া হামেন ভু আনন্দিত মনে। 

ভট্টাচা্যে কৈল গুভু দৃঢ় আলিঙ্গনে | 

যে ভউীচাঁ্ধয পটে, পঢ়ায় মায়াবাদ। 

তার হেন বাক্য ম্ফুরে চৈতন্যুস।দ ॥ 

লোহ]কে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি কবে। 

তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে ॥ 

ভউীচার্ষ্যের বৈষ্বত। দেখি সর্ধঞজন। 

গ্রভুকে জাগিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনা৯১ 

কাশীমিশ্র আদি করি নীলাচলবামী । 

শরণ লইল বে গ্রাভুপদে আদি ॥ 
সে নকল কথ! আগে করিব বর্ণন | 

মার্ফভৌম করে যৈছে গ্রাভুর মেবন | 
যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষা নির্বাহন । 

বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন 1৯৭| 

এই প্রভূর লীলা মার্দভৌমের মিলন | 
ইহ] যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ ॥ 
জানকম্্-পাখ হৈতে হয় ক্মোচন | * 

অচিরাৎ পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥ 

জীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ। 

সার্মভৌম কহে ও শব্দ কহিতে না পারি॥| চৈতন্যচবিতাম্বত কহে রুষ্দান ॥ ৯৮ | 

যদ্যপি তোমার অর্থ দুই, শব্ধ কয়। 

তথাপি অশ্লীলদোষ কহনে না যায় ॥৯৪| 

যদ্যুপি মুক্তি শব্দের হয় পঞ্চ বৃত্তি। 

রূটি বৃত্তে করে তবু সাযুজ্ো প্রতীতি ॥ 

ইতি প্ীচৈতন্যচরিতায়তে সধ/খও 

সাক্জভৌমোদ্ধারণ নাম ষষ্ঠ 

পরিচ্ছেদ | ৬৪ 

ইতি প্রীচেতনাচরিতামূতে মধ্যথণ্ডে প্রীটতন্যস্বরূপ প্রীশ্যামলাল-পদারবিদাসেবি* 

বিনোদবিহারিগোন্বামি কৃতা হ্বয়বোধিনী ও সুবোধিনী-সমন্বিত 

শ্রীসার্বতৌমোদ্ধারণ নাম বষ্ঠঃ গরিচ্ছেদঃ॥ ৬ | 
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প্ি১9 (৫0৫০ 

এাকারদায _ এবে শব স্থানে মুঞ্জি মাগো এই দামে। 
ধন্তং তং নৌমি চৈতন্যং ঝ|সদেবং দয়দী: | মবে মেলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে ॥৩1 
মষটকুষ্ঠং রাপপুষ্টং ভক্তিতৃষ্টং চকার যঃ।1১| বিশ্বরূপ-উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব। 
যঃ দয়র্ধী; ( দয়য। ভবীভৃত| দীঃ বু্ধিঃ যগ্য | একাকী যাইব কাছে। সঙ্গে নালইব॥ 

সঃ) বান্গদেবং (কুষ্টাকরান্তং তথামানং বিগ্রং) মেতুবদ্ধ হৈতে আমি না আনি যাবৎ । মষ্টকুষ্টং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার তং ধন্যং নীলাচলে ভূমি বব রহিবে তাবৎ । 
চৈতনাং নৌমি || ১ ॥  শিশ্বরূপের সিদ্ধিগ্রাপ্তি জানেন সকজ । 

ঘিনি দয়ার্চিত হইয়া বাশ্ুদেব নামক | লিনা সাতভা নিতে জানি এল তা 
বিপ্রুকে হুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত করতঃ | শুনিয়া লবার মনে হৈল মহাদুঃখ। স্বরূপ সম্পন্ন এবং ভক্তি দ্বারা সন্তুষ্ট বজ যেন গাথায় পড়ে শুখাইল মুখ । 
করিয়াছেন, আমি মেই ধন্য প্ীচৈতন্তকে নিত্যানন্দ গ্রভ কহে ছে কাহে হয়। 
প্রণাম করি।১। একাকী যাইবে তুমি কে ইহ! সহয়। 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। এক দুই সঙ্গে চলু না পড় হঠরঙ্গে । 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তর্বন্দ | যারে কহ এক ছুই মেই চলু সঙ্গে 
এইমত শার্দভৌমের নিস্তার করিল। | দক্ষিণের তীর্থপথ আমি সব জানি। 
দক্ষিণ গননে প্রাভূর ইচ্ছা উপজিল ॥ | আমি সঙ্গে চলি গুভ্ আজ্ঞা দেহ ভুমি ॥ 
মাঘ-শুরুপক্ষে প্রভু করিল নক্্যাস। গুভ্ কহে আমি নর্তক তুমি সুত্রধার | 
ফান্গুণে আসিয়া কৈল নীলাচলে বান ।১|] গৈছে তুমি নাচাহ তৈছে নর্তন আগার ॥ 
ফান্নের শেষে দোলযাত্রা মে দেখিল। | মন্র্যাস করি আমি চলিলাঙ বন্দাবন। 
প্রেমাবেশে ভীহা বছ নৃত্য গীত কৈল॥ | তুমি আমা লৈয়া আইলা অদ্ৈততবন ॥$1 
চৈত্রে রহি কৈল নার্ধভৌমবিমোচন।  ( নীলাচল আনিতে তুমি ভাঙ্গিলে.মোর দণ্ড 
বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন ॥ | তোগ। মবার গাঢস্সেহে আমার কার্যযভঙ্গ 
নিজগণ আনি কহে বিনয় করিয়া । জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভূর্জাইতে | 
আলিঙ্গন করে সবারে প্রীহস্তে ধরিয়া ॥২।] যেই কহে নেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥ 
তোমা নব জানি আমি প্রাণাধিক করি। কভৃ যদি ইহার বাক্য করিয়ে অনাথা। 

' প্রাণ ছাড়াযায়,তোমাসবাছাড়িতেনাপারি ক্রোধে তিন দিন আমায়নাহিকহেকথা ॥ 
ভুমি সব এই আমার বন্ধুরুত্য কৈলে মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি মন্ন্যাসধর্শম। 
ইহা আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে | তিনবার শশিতে সমান ভূমিতে শয়ন | ' 
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অন্তরে ছুঃধী মুকুন্দ কিছু নাহি কহে মুখে । 

ইহার দুঃখদেখিআমারদ্বিগুণহয় ভুঃখে ॥৫| 

আমি ত মন্্যানী দামোদর ব্রহ্মচারী । 

গদ। রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি ॥ র 

ইহার অগ্রেতে 'আ।মি নাজানি ব্যবহার | 

ইই[রে ন। ভায়ম্বগতন্ত্র চরিত্র আমার ॥ 

লে।কাপেক্ষ। ন।হি ইই।র কুষ্চক্লুপা হইতে। 

অ।মি লোকাপেক্ষ।কভূন।পারিছ[ডিতে।খ। 
তাতে তুমি মব ইহা র১ নীলাচলে। 

দিনকথে। আমি তীর্য অমিব একলে ॥ 

ইহা নবার বশ প্রভূ হয় যে যে গুণে। 

'দষারেপ ছলে করে গুণ আন্বাদনে ॥ 

চেতন্যের ভক্তবাৎ্নল্য অবথ্য কথন । 

আপনে বৈরাগ্য দুঃখ করেন নহন ॥ 

মেই হুঃখ দেখি যেই ভক্ত ছুঃখ পায়। 

নেই দুঃখ তাব শ্ত্যে নহন নাযায় ॥৭॥ 

গুণে দোষে!দগার ছলে সবা নিষেধিয়। 

একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়। ॥ 

তবে চারি জন বহু বিনতি করিল । 

তন্ত্র ঈশ্বর গুতু কিছু না মাণিল॥ 

তবে নিত্যানন্দ কহে যে আজ্ব। তোমাব। 

দুঃখ সুখ হউ? সেই কর্তব্য আমার ॥ 

কিস্ত এক নিবেদন করে? আরবার। 

বিচার করিয়া তাহ। কর অঙ্গীকার ॥ ৮ ॥ 

কৌপীন বহির্বান আর জলপাত্র। 
আর কিছু নাহি নঙ্গে যাবে এই মাত্র ॥ 

তে|মার দুই হস্ত বন্ধ নামগণনে। 

জলপাত্র বহির্ধা!ন বহিবে কেমনে ॥ 

গ্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন । 

জলপান্ত্র বস্ত্রের কেবাকরিবে রক্ষণ ॥ 

রুষ্ান নাম এই নরল ব্রাহ্মণ । 

ইহা নঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন ॥ 
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জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমার এঙ্গে যাবে। 

যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে !ন॥ 

তবে তার বাকো প্রভু কৈল অন্গীকারে। 
তাহ] মব। লয় গেপা নার্দাভৌম ঘরে ॥ 
নমস্করি গার্কাভৌম আনন নিবেদিল। 

নবাকারে মিলি গত আগনে বনাইলে ॥ 
নান] কুষ্খবান্ঠ। কহি গড কহিগ ভাহারে। 

তোমার ঠাঞিঃ আইলাউশাজ্ঞ।ম।থিবারে॥ 

মন্নযান করি বিশ্বরূপ শিয়।ছে দক্ষিণে 

গবশয কৰিব অমি তার অঙেষণে ॥ 

আজ্। দেহ দক্ষিণে আমি অবশ চলিব। 

তোমার আজ্ঞাতে শুভেলেউটিমনিব॥১০। 

শুনি নার্দতভৌম হৈল] অভান্থ কাতর । 
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ উত্তর ॥ 

বহুজন্ম পুণ্যফলে পাইল ভোমার সক্ষ। 

হেন মঙ্গ বিধি মোর করিব [ভঙ্গ ॥ 

শিরে বজ্র পড়ে ষদি পুজ মরি যায়। 

তাহা মহি,তোমার বিচ্ছেদ নহন না যায় ॥ 

তন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন। 

দিনকথে। রহ, দেখি তোমার চরণ ॥ 

তাহার বিনয়ে প্রাউুর শিথিল হেল মন। 

রহিল। দিবম কথো না কৈলা গমন ॥১১॥ 

ভট্চাধ্য আগ্রহ করি করে হিসন্ত্রণ। 

গৃহে পাক ক্রি গুভুকে করাম ভোজন ॥ 

হাহ।র ক্রক্ষণী তার নাম ষাঠীর মাতা । 

রাদ্ধি ভিগ'| দেন তেহে। মাম্র্বা তার কথ! 

'আগেত কহিব তাহ। কৰিয়া বিস্তার | 

এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ থাত্র। মমাচার॥১২ 

দিন চারি রহি গভু ভট্টচার্য/-স্থানে | 
চলিবার লাগি আজ্জ। ম[খিল আর দিনে ॥ 

প্রভুর আগ্রহ্থে ভট্টাচার্য্য নম্মত হইলা | 
প্রাভু হেে। জখন্নাথ-মন্দিরে আইল। ॥ 
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স্পেস শশী” 

দর্শন করি ঠাকুর-পাশ আজ্ঞা মাগিল। 

পুজাপী গাভুরে মালা গম।দ আনি দিল॥ 
আঙ্ঞ। মাল পায় হর্ষে নমক্কার করি । 

আনন্দে দক্ষিণ দেশ চলিল। গোৌরহরি॥১৩। 
ভউাচাধ্য মলে আর যত নিজগণ। 

জগন্নাথ গাদক্ষিণ করি করিলা গমন ॥ 

গমুদ্র তীরে তীরে আলালনাথ-পথে। 

সার্বভৌম কহিল আচাা-গে।পীনাথে ॥ 

চ|রি কৌপীন বহির্জান রাখিয়াছি ঘরে। 
তাহ প্রামাদন্ন লনা আইন বিপ্রদ্ধারে ॥ 

তবে সার্বভৌম কহে প্রভুর চরণে । 
অবশ্য পালিবে মোর এই নিবেদনে ॥ 

রায় রামানন্দ আছে গোদাবরী-তীরে। 

অধিকারী হয়েন তিখে। বিদ্যানগরে ॥ 

শদ্র.বিষয়ি জ্ঞানে তারে উপেক্ষা না৷ করিবে 

আমার বঢনে তারে অবশ্য মিলিবে ॥১৪॥ 

তোমার নঙ্গের যোগা তিহো একজন । 

পৃথিবীতে রমিক-ভক্ত শাহি তার ঘম॥ 

প1গিত্য ভক্তিরন দুয়ের তিহে। মীমা। 

মন্ত।ষিলে জানিবে তুমি তাহার মহিম। ॥ 

অলৌকিক -বাক্যেষ্ট। তার না এৰিয়া। 
পরিহান করিয়াছি বৈষ্ণব বলিয়া ॥ 
(তাঁমান প্রানাদে এবে জানিল হার তত্ব। 

গণ্ত!বিণে জাশিবে তার যেমন মহত ।১। 

'অঙ্গীকর কবি প্রভু তাহার বচন। 

তারে বিদায় দিতে তারে কৈল আলিঙগ্গন। 

ঘরে র্ূৰঃ ভজি মোরে করিহ আশীর্ঘ/দে। 

শীল।চলে আমি যেন তোমার গাসাদে ॥ 
এ নলি মহাপ্রভু করিল! গমন। 

মৃচ্ছিত হইয়া তাহা পড়িল। মার্বাভৌম। 
তারে উপেক্ষিয়। কৈল শীন্র গমণ। 

কে বুঝিতে পারে মহাপ্ুঠ্ব চিত্ত মন ॥ 

মহানুভাবের শ্বভাব এই মত হয়। 

পুষ্পমম কোমল কঠিন বজময় ॥ ১৩ ॥ 

তথাহি ভবভূতিক্কত বীরচরিত্রসা উত্তরচরিতে 
তৃতীয়ান্কে ত্রয়োবিংশশ্লরে কঃ_ 

বজজাদপি কঠোরাণি মুদৃনি কুহ্থমাদপি। 
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমীখরঃ॥২ 

বজ্জাৎ অপি বঠোরাণি কুঙ্গুমাৎ অপি মুদৃনি॥ 
লোকোত্তরানাম্ € অলৌকিকানাং ) চেতাংসি 
(অন্তঃকরণাণি) বিজ্ঞতুং কঃ হি ঈশ্বরঃ (সমর্থ) ॥২। 

বর্জ হইতে কঠিন ও পুঙ্গ হইন্তে 
কোমল মহানুভবগণের চিত্ত জ|নিতে 

কে নমর্থ ? | ২ ॥ 

নিঠ্যানন্দ-প্রাভু ভট্টাচাযো উঠাইল। 
'তার লোকনক্ষে তার ঘরে পাঠাইল ॥ 

ভক্তগ্রণ শীত্্র আগি লৈল প্রভুর নাথ। 
বস্ত্র গ্রনাদ লয়। তাবৎ আইল1]খোপীনাথ॥ 
মব! সঙ্গে তবে গ্রভু আলালনাথ আইল! । 
শমক্কার রি তরে পহ্ুস্তুতি কৈল। ॥ 
প্রেমাবেশে নৃতা গীত কৈল কথোক্ষণ। 
দেখিতে আইল তাহ। বৈঘে যত জন ॥১৭। 
চতুর্দিকের লোক নব বলে হরি হরি। 
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃতা করে গৌরহরি ॥ 
কথন মদ্বশ দেহ অরুণ বনন | 

পুলকীশ্ কম্প খেদ তাহাতে ভূষণ ॥ 

দেখিয়। লেকের মনে হৈল চমত্কার |, 

যত লোক আইসে কেহো নাহি যায় ঘর॥ 
কেছে। নাচে কেহ গায় শ্ীকুষ্গ্রোপাল । 
প্রেমে ভামিল লোক স্ত্রী বৃদ্ধ যুবা বাল।১৮। 
দেখে নিত্যানন্দ-গুভু কহে ভক্তগণে। 

এইরূপ নৃত্য অগে হবে গ্রামে গ্রামে ॥ 
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অঠিক।ল ৈল লোক ছাডিয়। না যায়। ৰ রামরাঘবরামরাঘবরামর।ঘপ রক্ষমাং | 

তবে নিত্যানন্দ গোনাঞি। সৃঙ্জিল উপায় 1কুষ্কেশব কৃষ্ণকেশব রুষঃকেশব পাহিমাং২২ 

মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লইয়। | 

তাহ দেখি লোক অ।ইমে চৌদিগে ধাইয়া 

মপ্যাক্ু করিয়া আ।ইল। দেবতা মন্দিরে । 

নিজগণ গ্রপেশি কবাট দিল দ্বাবে ॥ 

এই শ্লোক পট়ি পথে চলে গৌরহরি । 

লে।ক দেখি পথে কহে বেল হরি হবি । 

মেই লেক প্রেমে মন্ত বলে হরি রুষঃ। 

গ্ুভুর পাছে সঙ্গে সায় দর্শনে মতৃষ্ঃ 1 

তবে গে[পীনাথ ভুই প্রভুকেভিক্ষা করাই! কতক্ষণ রহি প্রভ্ তারে আলিগিয়! 

গরভূর শেন প্রানাদনন ঘবে বটি খাইল।১৯ (বদায় করেন তরে শক্তি নধগরিয়া ॥২৩। 

গনি শুনি লোক নব সি বহিদ্বারে। 

হরি হরি বলি লোক কোলাহল করে ॥ 

তবে মঙ্নাগ্রছু দার করাঈল মেচন। 

আনন্দে আসিয়। লে।ক কৈল দ্রশন ॥ 

এই মনত মন্ধা। পর্যান্ত লোক আইনে যায়। 

বৈষ্ব হইল লোক মবে নাচে গায় 

এইপপে ঘেই ঠাঞিঃ ভক্তগণ সঙ্গে । 

মেই রাত্রি গে াইল। রুষঃকথারঙে ॥২৭ 

গ্র।তঃকালে মান করি কবিল গমন । 

ভঞ্তগণে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন ॥ 

মুচ্ছিত হইয়। নবে ভূমিতে পড়িলা। 

তাহ! মনা পানে প্রভু ফিরি না চাহিলা ॥| 

বিচ্ছেদে ব্যাকুল গ্রাভূ চলিল। দুঃখী হয়! । 

পাছে রুষ্দ্ান যায় পাত্র বন লয়া ॥ 

ভক্তগণ উপবাসী তাহাঞিঃ রহিলা। 

অ।র দিন দুঃখী হয়া নীলাচলে আইলা ॥ 

মত্ত সিংহ-এ!ম প্রভু করিল| গমন। 
প্রেমাবেশে যায় করি নাম মংকীর্তন ॥২১॥ 

* তথাহি শ্ীকৃষ্ণঠৈতন্যবাক্যম্ | 

কক কৃষক কষ কক কষ কষ কন হে - 

রুষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ কৃষ কৃষ্ণ কৃষঃ হে। 

কষ কষ কষ কঝ্ কৃষ্ণ কষ রক্ষ মাং 

কৃষঃ কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কষ কৃষ্ণ পাহি মাং॥ 

সেই জন নিজ গ্রামে ক্রিয়া গমন । 

পরষবলে হয়ে কান্দে নাচে অনুক্ষণ | 

| যারে দেখে "বে কহে) কহ কুষঃ নাম । 

এই মত বৈষ্ণব কৈল নব নিজগ্রাম | 

গ্রামান্তর হৈত্তে দৈবে শাইমে যত জন | 

তাহার দর্শন রূপায় হয় তার সম॥ 

গেই যাই গ্রামের লোক তৈষঃব করয়। 

আনা গ্রামী আপি তারে দেখি নৈষ্ঃব হয়। 

নেই যাই আর গ্রামে করে উপদেশ। 

এই মত নৈষব হৈল অন দক্ষিণদেশ ॥২৪| 

এইমত পথে যাইতে শত শত জন। 

বৈষ্ন করেন তারে করি গালিঙ্গন ॥ 

যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করে যার ঘরে। 

ঘেই গ্রামেরলে কআইমে প্রভ্দেখিবারে | 

প্রভূর কপার হয় মহাভাগবত । 

সেনব আচার্য্য হয়। তারিল জগত ॥২৫| 

এই মত যাব গ্রাভূ গেল! নেতৃবন্ধে। 

মব দেশ ভক্ত হৈল? গভুব বন্বন্ধে | 
নবদ্ীপে যেই শক্তি ন। কৈল গ্রকাশে। 

সে শক্তি একাশি নিভ্ত।রিল দক্িণদেশে ॥ 

প্ররভূরে যে ভজে তারে তার কৃপা হয়। 

সেই মে এ সব লীল। সত্য করি লয় ॥ 

অলৌকিক লীলাতে যারন। জন্মেবিহ্থাস। 
ইহলে।ক পরলোক তাৰ হয় নাশ ॥ ২৬ ॥ 



৩৩ 

গ্রথমে কহিল পীভূর যেরূপে গমন। 

এইরূপ জানিহ যাবৎ দক্ষিণভ্রমণ ॥ 

এইমত যাইন্তে যাইতে গেলা কুর্শস্থান | 
কুম্ম দেখি তারে কৈল স্তবন প্রণাম ॥ 

প্রেমাবেশে হানি কান্দি নৃত্য গীত কৈল। 

দেখি মর্বা লোকের চিত্তে চমৎকার হৈলা। 

আশ্চর্য শুনি নব লোক আইল দেখিবাে 

গ্রভূ-ন্ূপ প্রেম দেখি হৈল চমতকারে। 
দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা বলে কৃষঃ হরি। 

প্রেমাবেশে নাচে লোক উর বানু করি॥২৭| 

কুষ্চনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম । 

সেই লোক বৈষ্ঞৰ কৈল অন্য মব গ্রাম ॥ 

এই মত পরম্পরায় সব দেশ টৈষ্ব হৈল। 

রুষ্জনামান্বত-বন্যায় দেশ ভাসাইল ॥ 

কথোক্ষণে প্রাভ যদি বাহা গুকাশিল। 

কুর্ম্দে সেবক বন্ধ সম্মান করিল ॥ 
যেই যেই ক্ষেত্র যান তাহা এই ব্যবহার । 

এক ঠ1 কহিল না কহিব আরবার ॥ 

কুর্দনাঁমে মেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ । 
বহু শ্রদ্ধা ভক্ত্যে প্রভূর কৈল নিমন্ত্রণ ॥ 

স্বরে আনি গ্ভূর কৈল পাদপ্রক্ষালন। 

মেই জল, বংশ মহ করিল ভক্ষণ ॥ ২৮ ॥ 

অনেক প্রক।র স্নেহে ভিক্ষা করাইল । 

গোনাঞিঃর প্রনাদান্ন ঘবংশে খাইল ॥ 

যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্ম। ধ্যান করে। 

সেই পাদপস্ম ম।ক্ষাৎ আইল মোর ঘরে । 

আমার ভাগের মীম] না যায় কথন। 

আজি মোর শ্লী!ঘ্য হৈল জন্ম কুলধন্ম্ ॥ 

কৃপা কর মহা প্রভ্ যাও তোমার মঙ্গে। 

সহিতে না প।র ছুঃখ বিষয়তরঙ্গে ॥ ২৯ ॥ 

গ্রাভু কহে এছে বাত কভূ না কহিবা। 

গৃহে রহি পঞ্গনাম নিরম্তর লৈবা ॥ 

প্রীপ্লীচৈতম্যচরিতামৃত। [ ধম পরিচ্ছেদ। 

যারে দেখ তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ । 

আমার আজ্ঞ।য় গুরু হয়৷ তার এই দেশ | 

কভ্ না'বাধিবে তোমায় খিষয়তরঙ্গ। 

পুনরপি এই ঠঞিঃ পাবে মোর সঙ্গ ॥ 

এইমত যার ঘরে প্রভূ করে ভিক্ষা । 

মেই এছে কহে তারে করানএইশিক্ষা ॥৩ 

পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে। 

যার ঘরে ভিক্ষা করে ছুই চারিস্থানে ॥ 

কুরে যৈছে রীত এছে কৈল সর্কাঠাঞ্ি। 
নীলাচল পুনঃ যাবৎ না আইলা গোনাঞ্ি॥ 

অতএব ইহ। কহিল করিয়। বিস্তার। 

এইমত জানিবে ভূর সর্বত্র ব্যবহার ॥ 

এইমত নেই রাত্রি উহাই রহিল । 

স্নান করি গুভূ প্রাতঃকালে ত চলিলা ॥ 

গুভু অনুব্র্জি কুম্ বহুদূর গেলা । 
প্রভু তারে যত্ব করি ঘরে পঠাইলা ॥৩১। 

বাদুদেব নাম এক দ্বিজ মহাশয় । 

সর্বাঙ্ে গলিত কুষ্ঠ মেহো কিডাময় ॥ 

'শঙ্গ হৈতে যেই কিডা ভূমি পড়ি যায়। 

উঠাইয়া মেই কীট বাখে নেই ঠায় ॥ 

বাত্রিতেশুনিশতেহেো।গোনাঞ্চির আগমন। 

দেখিতে আইল। প্র।তে কুশ্মের ভনন ॥৩২ 
গ্ুভুর গমন কুদ্ম মুখেতে শুনিয়া । 

ভূমিতে পড়িলা ছুঃখে মুচ্ছিত হইয়া ॥ 

অনেক প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলা। 

মেই ক্ষণে অ|গি প্রভূ তরে অলিঙ্গিলা ॥ 

প্রভুর স্পর্শে ছুঃখ-নঙ্গে কুষ্ঠ দূর গেল। 
আনন্দ সহতে অঙ্গ সুন্দর হইল ॥ 

প্রভুর ক্লুপা দেখি তার বিস্ময় হৈল মন। 
শ্লোক পট়ি পায়ে ধরি করয়ে সতবন ॥৩৩| 

'তথাহি আদিলীলায়াং সপ্ুদশে তৃতীয়শেলে(ক- 

ধৃতঃ শ্রীমগ্তাগবতব্টম্-. 

খ্ 

শখ 



অগ্ম পরিচ্ছেদ। ] মধ্যলীলা । ৬১ 

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কষ; শ্রীনিকেতনঃ। বামদের উদ্ধার এই কহিল আখ্যান । 

র্গবন্ধুরিতি শ্মাহং বাহুভ্যাং পরিরস্তিতঃ ॥ ৩॥ বানুদেসামৃত্গ্রাদ হইল প্রভুর নাম॥ 

এইত কহিল প্রাুর প্রথম গমন । 
কুণ্-দরশন বানুদেব-বিমোচন ॥ 

আদ্ধ। করি করে “বই এ লীলা শ্রবণ | 

অবিলম্বে মিলে তারে টৈতন্যচরণ ॥ ৩৩ ॥ 

চৈতন্যলীলার আদি অন্ত নাহি জানি। 

মেই লিখি যেই মহান্তের মুখে শুনি | 

ইথে অপরাধ মের না লইহ ভক্তগণ। 

তে।মা অনার চরণ মোর একান্ত শরণ ॥ 

শ্ীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 

চৈতন্যচরিতান্বত কহে রুষ্দান ॥ ৩৭ ॥ 
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা কবিব অঙ্গীকার || ইতি গ্ীচৈতন্যচরিতায়তে মধ্যখণ্ডে 
এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্ত্ধানে | শ্ীবান্ুদেবে।দ্ধারনাম মগ্তম 
ছুই বিপ্রে গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণো।৩৫॥ পরিচ্ছেদ ॥ ৭ ॥ 

বন্ধ স্তুতি করি কহে শুন দয়াময় । 

জীবে এই গুণ নাহি তোমতেই হয় ॥ 

মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামব। 

হেন মোরে ম্শর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈখবব ॥ 

কিন্ত আছিলাও ভ।ল অধম হইয়া । 

এবে 'শহঙ্কার মোর জন্মিবে আমিয়া ॥৩৪॥ 

গ্রভু কহে কভু তোমার না হবে অভিমান 

নিরন্তর লহ তুমি রুষ রুষ। নাম ॥ 

কুষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তাব। 

ইতি শ্রীচৈঠনাচরিতামূতে মধ্যথণ্ডে প্রীচতন্যদ্বরূপ ভ্ীশ্যামলাল-পদারবিলাসেবি- 
বিনে[দবিহারিগোন্থামি কৃতাম্বয়বোধিনী ও স্ুবোধিনী-সমন্থিত 

শী সদেবোদ্ধ।র নাম সপ্তম পরিচ্ছেদঃ | ৬ ॥ 

7 

অউম পরিচ্ছেদ । 

্ন্থকারপা-_- ( শ্বভক্তিদিদ্ধস্তামৃতিঃ ) বিতী্ঘৈ (বিশ্ভীগৈহি) 
সঞ্চার্ধয রামাভিধভক্তমেঘে স্বক্তি সিদ্ধ স্রয়।মূতানি || তজ্জ্ত্বরতাপয়তাং ( তানি দিদ্ধান্তচম়ামৃত্তানি 

গৌরািরেতৈরমুনা বিভীৈর্তজ্জতরত্র।লয়তাংপ্রযাতি | জানস্তি যে চে এব তঙ্জ্ঞ|: তেষাং স্বরূপঃ তজ- 

জ্ঞতং বোধঃ স এব রদ্রং তস্য আলয়ত।ং ) প্রযাতি 
গৌরাৰিঃ ( গোর এব প্রেমসমুদ্রঃ ) রামাঁডিধ- (প্রার্গোতি )॥১॥ 

ভক্তমেঘে (রামাননরায়ঃ নামকঃ এব ভক্তমেঘঃ 

িদধন্তাযুতসেচক: তন্সিন্) শ্বভক্িসিদধন্তচগা- | প্রীগৌররপ দিদ্ধু রামানন্দ রায় নামক 

মৃতানি সশধধ্য অমুন। ( রামানপ্দমেঘেন ) এতৈঃ | ভক্তরূপ মেঘে শ্বতক্তি, নিদবুন্তরূপ অস্থৃত 



৬২. স্রীপ্ীচৈতন্যচরিতামবৃত। [ অষ্টম পরিচ্ছেদে। 

স্থান কবহঃ তহকতুরক্কি বধিত 

সিঙ্গান্তারত দ্বার! সিদ্ধান্তবোধ স্বরূপ 

রত্ুগণের লয় হইলেন ।' ১ ॥ 

জয় ক্ষয় শ্রীগৈতনা জয় নিত্যানন্দ। 

জয়া ঠচন্জা জয় গৌরভক্তরন্দ | 

পূর্দ-রীতে প্রভু জাগে করিল গমনে। 

জিড় নু্নংহ-ক্ষেত্রে গেলা কথো দিনে ॥১। 

নৃণিংহ দেখিয়া কৈল দণওবহ নতি। 

প্রেমাবেশে কৈল বহু নুজ্য শীত স্তুতি ॥ 

শ্রীনুমিংহ জয় নৃণিংহ জয় জয় নৃণিতহ। 
প্রহলাদেশ জয় পদ্মামুখ পন্মহঙ্গ ॥২॥ 

তথাহি শ্রীমন্কাগবতে সপ্ৃমন্থন্ধে নবমাধায়ে 

গ্রথমস্লো কস্য শ্রীস্বামি কৃত টীকায়াং ধৃতাগমঃ- 

উঞ্চে-ইপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্ঞনাং নৃকেশরী। 

কেশরীব হ্গপোতান-মন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ ॥ ২॥ 

ল্বপোতানাং (সন্ধে খাস্তে।ইগি) অন্যেষাং 

( গঞ্জাদীন।ং স্থন্ধে) উঞ্রবিরুমঃ কেশরী ইব জয়ং । 
নুকেশবী (নুসংভঃ, অন্ত্রাণাং সম্বন্ধে ) উগ্রঃ 

অপ শ্বহক্তানাং € সম্বন্ধে) অনুগ্রঃ ( শান্তঃ) 

এব | ২ ॥ 

নিংহ যেশন শ্ব-নম্তানগণ্ের নিকট 

তানুগ্র হইয়। অন্যের (শবকদ্রেহি- 

গণেব ) বঙ্বন্ধে উগ্র; তদ্ধপ আনুমিংহ- 

দেব ্ব ভক্তগণের মন্বন্ধে শান্তমূর্তি হইয়1ও 

অভন্ক্ের নিকট ভয়ঙ্কর ॥ ২ | 

এই মত নান! শ্সেরক পড়ি স্ততি কৈল। 
নৃমিংহনেবক মালা-প্রনাদ আনি দিল ॥ 

পূর্ববৎ কোন বিপ্রা কেল নিমন্ত্রণ। 
মেই রাত্রি তাহা রহি করিলা গমন ॥ 
প্রভাতে উঠির়। প্রভ্ চলিল! প্রেমাবেশে। 

সস 

নেই | পূর্দাবৎ নৈষবর করি নব লোকগণে | 

গোদাবরীতরে চলি অ।ইল] কথোদিনে ॥ 

গোদাবরী দেখি হৈল যমুনা স্মরণ । 
তীরে বন দেখি স্থতি হেল বৃন্দাবন ॥ 
মেই বনে কথোক্ষণ করি নৃতা গান । 

গোদাবরী পার হয়৷ কৈল তাহা স্নান ॥81 
ঘ।ট ছাড়ি কথো দূরে জল মগ্লিধানে। 

বিয়া করেন প্রভূ মাম সঙ্ষীর্তনে ॥ 

হেন কালে দে।ল।র চড়ি রামানন্দ রায়। 

স্নান করিবারে আইল বাজন। বাজায় ॥৫ 

তর অঙ্গে আইল। বনু বৈদিক ব্রাঙ্গণ। 

বিধিমত কৈল তেঁহে স্ানাদি তর্পণ ॥ 
গ্রাভু তারে দেখি জানিল এই রামরায়। 

তাহাবে মিলিতে গভুর মন উঠি ধায় ॥ 

তথাপি পৈর্ধ্য করি গরভু রছিলা বমিয়।। 
র/ম|নন্দ আ।ইল। গপূর্বানন্যাসিদেখিয়া ॥৬| 

নর্যাশতনমকান্তি শব্ুণ বনন। 

সুব'লত প্রকাঁওড দেহ কমল লে|চন ॥ 

দেখিয়! তাহ|র মানে হৈল চমৎকার । 

আনিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার ॥ 

উঠি গ্রতু কহে উঠ কহ রূদঃ কৃষ্ণ । 
তারে অ।লিঙ্গিতে গ্রভুর হাদয় সতৃষঃ ॥৭॥ 

তথ|পি পুছিল তুমি রায় র|মানন্দ। 

তেহে] কহে মেই হঙ দান শ্দ্র মন্দ | 

তবে প্রভু কৈল তীরে দৃঢ় আলিঙ্গন । 
প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দৌোঁহে অচেতন ॥ 

ন্ব(ভাবিক প্রেম দোহার উদয় করিলা। 

দোহাআলিঙ্গিয় দৌহেভূমিতেপড়িলা|৮॥ 
স্ম্ত স্বেদ অশ্ঞ কম্প পুলক বৈবর্ণয। 

দোহার মুখে গুনি গদগদ কৃষ্বর্ণ ॥৯1 
দেখিয়। ব্রাহ্মণ গণের হৈল চমৎকার 

দিক্বিদিক জ্ঞান নাহি রাত্রি দিবলে ॥৩| : বৈদিক ব্রাহ্মণ ঘৰ করেন বিচার ॥ 



অষ্টম পরিচ্ছেদ । ] মধ্যলীলা। ৬৩ 

ররর রাহাত
 

এইত মন্ন্যানীর তেজ দেখি ব্রহ্ম নম। 

শদ্র আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ত্রন্দন ॥ 

এই মহারাজ মহ! পণ্ডিত গন্তীর | 

সন্গ্যাপীর স্পর্শে মত্ব হইল অস্থির ॥ 

এইমত বিগ্রাগণ ভাঁবে মনে মন । 

বিজাতীয় লোক দেখি প্রভু কৈল মন্বরণ ॥ 

স্বন্থ হয়া দৌহে নেই স্থানেতে বণিলা। 

তবে হাপি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা ॥১০। 

নার্ধভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গু৭। 

মিলিতে তোমারে মোরে করিল যতন ॥ 

তোম। মিলিবারে মোর এথা ম্ব(গমন | 

ভাল হৈল অনায়ামে পাইল দরশন ॥১১॥ 

রায় কহে নর্বাভৌম করেন ভৃত্বাজ্ঞান। 

পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান ॥ 

তাঁর কপাঁয় পাইলু তোমার ৮*৭ দর্শশ | 

আজি সফল হইল মোব মনুষাজনম ॥১২॥ 

সার্ফভৌমে তোমা ক্ুণা তার এই চিহ্ন! 

অম্পশ্য স্পশিলে হয়া তীর প্রোম।ধীন ॥ 

কহ! তুমি ঈশ্বর মাক্ষাৎ নাবায়ণ। 

কহ! মুখ্রি। রাজনেখী বিবয়ী শদ্র।পম ॥ 

মোর দর্শন তোমায় "পদে গিষেধয়। 

মোর স্পর্শে ন। করিলে ঘ্বণ।-ধেদভয় ॥১৩। 

তোমার ক্ুপায় তোমায় করায় নিন্দকম্ম | 

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মন্। 

আম] নিস্তারিতে তে।মার ইহ। শ[গমন। 

রুপা করি মোরে আনি দিল। দ্ররশন ॥ 

মহান্ত স্বভাব এই ত।রিতে পামর । 

নিজ কার্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥১৪। 

তথাহি শ্রীমস্ভাগহতে দশমন্তদ্ধে অক্রমাধ্যায়ে 

চতু্স্েরকে গর্সং প্রতি শ্রীননদবাকাম্_ 

মহদ্িচলনং নৃণ|ং গৃহিনাং দীনচেতস।ম্। 

(নঃপ্রেমসায় ভগবন্ করতে নান্তথা কচিৎ॥ ৩॥ 

(হে) তগবন্! মহ্বিচগনং ( মইতাং বি5- 

লনং স্বাশ্রমাৎ অন্যত্র গমণং ন সম্ভবত গ্রয়ো- 

জনাভাবাৎ। যদ্দি কচিৎ গমনং ভবাত ত৭1) 

দীনচেতসাং ( ব্যাকুলতয়া বিবেকে অসমথং চেতঃ 

যেষাং তেষাং ) গৃহিনাং নুণ|ং নিঃশেয়সায় ( মঙ্গ- 

লয়) কল্পতে অন্যথা (শব গ্রয়োশ্রনায়) ন (ঘটতে ॥৩| 

হে ভগবন্ ! ভবাদুশ মহান ব্যক্তিরা 

যে শির্জ আশ্রম হইতে অন্যত্র গমন 

করিয়। খাকেন, তাহ] শ্গ্রয়োজন জন্য 

নহে । পরত দীনটিতত গৃহিথণের মঙ্গ শেবই 

জন্য। অশ্যথ। আপনাদিগের পোন 

প্রয়োজন ন। থাকায় তাহ! ঘটিতে পারে 
না ॥ ৩ ॥ 

আমার নগ্গে ব্রা্ষণাদি মহজেক জন। 

তে|মার দর্শনে মবার দ্রপীডূত মন ॥ 

রুূঝও কষ নাম শুনি মবার ধদানে। 

ননার 'অঙ্গ পুলকিত অঞনয়নে ॥ 

আরুতে প্ররুতে তোমার ঈথরলক্ষণ। 

জখবে ন। সন্থবে এই অগ্র।রিত গুণ ॥১২) 

ভু কহে তুমি মহাভাগণতো তম | 

তোমার দমনে নবার দ্রবীভূত মন ॥ 

আনের ক। কথ। আমিমায়াপাদী সন্্যানী। 

আমিও তোমার শে বুধগেমে ভামি ॥ 

এই জানি কঠিন মোর এর্দয় খেধিতে। 

নর্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে॥১৬ 

এইমত দৌোহে স্তরতি করে দোহার গুণে । 

দে]হে দোহা দরশনে আনন্দিত মনে |. 

হেনকালে বৈদিক এক বেষ্ব ত্রাঙ্গণ।, 

দণগ্ডবৎ করি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ | 
নিমন্ত্রণ মানিল তারে বৈষ্ণব জানিয়া। 

র।মানন্দে কহে প্রাভু ঈষৎ হানিয়।॥ 



৬৪ শ্রী হ্বীচেতন্যচরিতাম্বত। [ অই্ম পরিচ্ছেদ 

তোম।র মুখে কুষ্$কথা শুনিতে হয় মন। | প্রভূ কহে এহে। বাহা আগে কহ আর। 

পুণরপি পা যেন তোমার দর্শন ॥ ১৭ ॥ 

রায় কহে আইলা যদি পামর শোধিতে। 

দর্শনমাত্র শুদ্ধ নহে মোর ছুষ্ট চিত্তে ॥ 

দিন পচ মাত রহি করহ মার্জন। 

তবে শুদ্ধ হয় মোর এই হুট মন॥ 

ব্ঘপি বিচ্ছেদ দোহারহনহনে না যায়। 

তবু দণ্ডবৎ করি চলিল। রামরায়॥ ১৮ ॥ 

প্রভু যাঞা মেই বিগ্র-ঘরে ভিক্ষ। কফৈল। 
, দুই জন।র উ২ঞঠায় আগি নন্ধ্যা হৈল। 

গ্রভু স।নকৃত্য করি আছেন বমিয়া। 

এক ভৃত্য নঙ্ষে রায় মিলিল আনিয়া ॥ 

দগডবৎ কৈল৷ রায় প্রভু কৈল আলিঙ্গনে । 

ছুই জন কথ কন বমি রহঃগানে ॥ ১৯॥ 

প্রভু কহে পড় শ্লোক নাধ্োর নির্ণয় । 
রায় কহে স্বধন্মীচরণে বিষুঃভর্তি হয় ॥২৩। 

তথাহি বিষুপুরাণে তৃতীয়াংশে অষ্টমাধ্যায়ে 

লবমস্্রেকঃ_ 

ব্ণাশ্রথাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুঘান্। 

বিশু রারাধ্যতে পন্থা নান্স্ততোযকারণম্ ॥ ৪ ॥ 

বর্ণাশ্রমাচারবত| ( বেদপুরাণ[গমছ্ক্তাচার 

বত!) পুরুষেণ পরঃ পুমান্ বিষুঃ আরাধ্যতে 

(এষ এব) পন্থা, অন্যঃ ( এত্যু ঞ্ধন্মপার ত্যাগেন) 

তং( বিষে।ঃ) তোষকারণং ন (ভবতি)॥ ৪ ॥ 

মনুষ্য যে বেদ, পুরাণ ও আগমোক্ত 

অধিকারানুরূপ বর্ণাশ্রমাচার পালন 

করেন, তাহাতেই পরম পুরুষ বিষুর 
আরাধনা করা হয়। অতএব ইহাই 

বিধু সন্তোষের উপায়, এতন্ডিন্ন উপায়া- 
সর নাই ॥ ৪ | 

রায় কহে কুষে কর্্ম।পণ সাধ্য সার ॥২১। 

তথাহি শ্রীগীতাক়্াং নবমাধ্যায়ে সপ্তবিংশ- 

শ্লে!কে শ্রীরুষ্চবাক্যম্__ 

যু করো!ষ যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দ্দাসি যং। 

যত্তপদ্যসি কোস্ত্েয় তত কুরুঘ মদূর্পণম্ ॥ ৫॥ 

(হে) কৌন্তেস! যত ( পেহমাত্রসাধকং 

লৌকিকং কর্ম) করো যৎ ( দেহধারণার্থন্ 

অনদিকম্) অশ্রমসি বৎ (সৎপাত্রেভ্যঃ আনহরণ্যা- 

দ্কং) দধধাসি যং তপন্যসি (প্রত্যবমজ্জাত- 

দুরিতক্ষয়ে চান্ত্রায়ার্দি আচরদসি) তৎ (সর্বং) 

মদর্পণং ( যথাস্যাত্তথ। ) কুরুথ ॥ ৫ ॥ 

হে অঞ্জন! যাহা কিছু কর, যাহা 

কিছু ভোগ কর, যাহা কিছু হবন কর, 

যাহ] কিছু দান কর, যে কোন তপন্য। 

কর, নে পকলই আমীতে অর্পন কর ॥॥ 

প্রভু কহে এহে। বাহ আগে কহ আর। 

রায় কহে স্বধন্মতযাগ ভক্তি সাধ্য মার॥২২॥ 

তথাহি শ্রীমদ্তাগবতে একাদশস্কদ্ধে একা- 

দশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশঙ্লোকে শ্াভগবদ্ধাক্যম্-- 
আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়ারিষ্টানপি শ্বকান্। 

ধন্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ববান্ মং ভজেৎ স তু সত্তমঃ1৬ 

যঃ (জনঃ) গুণান্ ( ধন্মাচরণে সত্বশুদ্ধাদীন্) 

দোষান্ (তত্তাগে চিত্বমালিন্যার্দীন) আলজ্ঞায় 

(জ্রাত্বা) অপি ময়! ( বেদরূপেণ ) আদিষ্টান্ 

( উপাদিষ্টান্).সর্বান্ ধর্মান্ সংত্যজ্য মং তজেৎ 

সতু সত্তমঃ॥ ৬ | 

যে ব্যক্তি “ধন্মাচারণের গুণ ও 

তত্যাগের দোষ সকল জানিয়াও বেদরপ 



ঘন পরিজন]. মধ্ালীলা। ৬ 
আম! কর্তৃক উপদিষ্ট মমস্ত ম্বধর্মা পরি- | শবচ্ছঃ জনঃ মদস্ঠান্ কাঁংশ্চিং প্রতি) ন শোচতি 

ত্যাগ পূর্বক আমাকে উর্দন করে, সেই | (চ)ন কাজ্চতি। সর্বেধু (মান্য উচ্চা- 

ব্যক্তি নাধু 1৬ ॥ বচেষু) ভৃতেযু সমঃ (সন্) পরাং মন্তজজিং 
জাতিতে ॥0৮॥ 

তগাহি ইগী চায়াম্ অ্াদখাধ্যায়ে হট্যষ্টিতম- 

প্লোক:-- হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি ব্রহ্মভূত এবং 

সর্বধর্মান্ পরিতাজ্য যামেকং শরণং ব্র্। প্রসন্নাক্সাঃ তিনি আমা তন্ন কোন বন্তর 

অহং ত্বাং সর্মস।পেভ্যে। মোগ্ষফিধামি ম| ৩60৭) জন্য শোক করেন না বা আকাজ্ষাও 

করেন না। ক্রমে সর্বাভুতে মমন্ধ উপ- 
র্বধন্থান গরিতাদয ( ্ বরগত: তাত ) | স্থিত হইলে পরা মন্তক্তি ল[ভ হয় ॥৮॥ 

মাং নর্ষেশ্বরং কৃষ্ণম্) একং (নতু মন্তোন্যং 

শিতিকঠাদিং) শরণংক্ৰ্প (গ্রপদ্যন্ব) অহং প্রভু কহে এহো বাহা আগে কহ আর। 
( সর্দেশ্বরঃ) সর্বপাপেভ্যঃ ত্বাং (শরণাগতং ). 

মোক্ষফিষ্যামি মা শুচঃ (অচিরাযুষ। »য়! হাছ্ছি- 

শুদধিথিচ্ছতা তিচিরদাধা| দৃবরাশ্চ তে কক্ছদয়ঃ |. তথাহি প্ীম্তাগবতে দশনস্ধেচতুদপা যায়ে 
কথমনুষ্ের। ইতি শোকং মা কা্ধী:)॥ ৭॥ তৃতীকঙ্লোকে ব্ধবাক্যম্__ 

জ্ঞানে প্রয়াসমুদ্পাস্য নমস্ত এব 

হে অরুন ! অমুদায় ধর্ম ্বরূপিত: জীবস্তি ই ভবদীয় বার্ত।ম্। 
পরিত্যাগ করিয়। একমাত্র আমারই ্থানস্থিতাঃ অতিগতাং তনথবাও অনোকি- 

শরণাপন্ন হও, আমি তে।মাকে নমুদায় ধেঁগ্রায়শোহছিতদিতোহপ্যসি তৈস্ত্িলোকা।ম্॥৯ 

পাপ হইতে মুক্ত করিব। 'অল্লাযু দ্বারা 

চিরনাধ্য ও দুক্ষর কুচ্ছাদির অনুষ্ঠান 

কিন্ধপে করিব” বলিয়া শোক করিও 

না ॥ ৭ 

রায় কহে জ্ঞানশুন্য ভক্তিনাধ্য নার ॥ ২৪।॥ 

জ্ঞানে (জ্ঞাননিমিতং) প্রয়াসং (মম) উদ- 

পান্য (দুরত্ঃ তাজ) স্থানাশ্থিতাঃ ( সতাং 

নিবাসস্থানে স্বস্থানে বা স্থিতাঃ) সমুধরিতাং 

(স্িঃ ভগবন্তক্তিঃ মুখরিতাং ম্বতাবত এব 

নিত)ং গুকটিতাং) ক্রতিগভাং (শ্রবণ প্রাণ্ডং) 

তবদীয় বার্ডাং (কথাং) যে (জনা: ) তমুবও, 

মনোতিঃ নমন্তঃ ( সংকুর্বন্তঃ ) এব জীবস্তি 

(হে) অঙ্জিত! (কাণকর্শ।দিতিরঞিতঃ) অপি 

প্রায়শঃ ভ্রিলোক্যাং তৈ: (তং) দিত (বশীকতঃ) 

প্রভু কহে এহো৷ বাহ আগে কহ আর। 

রায় কহে জ্নমিশ্র।-ভক্ষি নাধ্যমার ॥২৩ 

তথাহি শ্রীগীতাক়্াম্ অগ্টাদপাধ্যায়ে চতুঃ- 

পঞ্চাশত্তমগ্লে ক $-- 

বরঙ্গড়তঃ প্রনন্নাত্ম। ন শোচতি ন কাজ্ষতি। অমি ॥ ৯॥ 

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মপ্তকিং লভতে গয়াম্ 8৮1 ২ ুভৃতেষু সং ধারা জ্ঞানের নিগিত্ত কিছুমাত্র 

বি (সাক্ষাৎ কৃভাইগুণ কবসবন্কপঃ) | চেষ্টা না করিয়
া বন্থানে অবস্থান, পূর্নাক 

গননা ( ক্লেণকর্মাধিপাকীশয়ানাং বিগ
ম্তি- মাধুগণ কতৃক শ্বতাবত্ত ৫ গ্

রকাশিত ভব- 

৪: 



৬৬ 

দ্রীয় বার্তা শ্রবণ ও এ বার্তীকেই কায়- 

মনে'বাকা দারা সৎকার পুর্বাক জীবন 

ধারণ করেন; হে অজিত ! তুমি কাল- 

কণ্ম্মাদি করুক অজিত হইয়।ও তাহা- 

দিগের দ্বারা প্রায়ই এই ত্রিলোক মধ্যে 

বশীভূত হইয়া থাক ॥ ৯॥ 

গড কহে এহে। হয় আগে কহ আর। 

রায় কহে প্রেমভক্ি মর্ব মাধ্যমার ॥২৫॥ 

তথাহি পদ্যাবললা/মেকাদশান্বযৃত রামানন্দ- 

রায়কত প্লেকঃ 

নানোপচারকৃতপৃর্মনম।ত্ববন্ধে1ঃ 

প্রেমৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রতং স্যাৎ। 

যাঁবং ক্ষুদন্তি জঠরে জরঠ পিপাঁস! 

তাবৎ ম্থখায় ভলতো ননু ভঙ্গাপেয়ে॥১৪॥ 

যাবৎ ভঠরে জরঠ। (অতিশায়িনী ) ক্ষুৎ 

পিপাসা] (5) অন্তি তাবৎ নম্কু (নিশ্চিতং) 

জক্ষ্যপেয়ে শুখায় ভবতঃ (তদ্বং) আ্মবন্ধে! 

(শ্রীরুষ্দা ) উপচারকৃতপৃজনং নান! (বিন) 
৮ পয়া এব ভক্ুম্বদয়ং স্থখবিদ্রহম্ ( অনায়াসেন 

ভ্রধীতৃত্তং) স্যাৎ (অঙ্লাতপ্রেয়াং সাধকানাম্ 

উপচ'রাদিভিঃ বাহাপুজ। সখায় ভবতি )॥ ১ ॥ 

যে কাল পর্য্যন্ত উদরে বলবত্তী ক্ষুধা 
ও পিপাম। থাকে, সেই কাল পর্য্যন্ত 
যেমণ তক্ষ্য ও পেয় বস্তু তুখদায়ক হয়, 

তঞ্জপ প্রেমের লাভ না হওয়। পর্যন্ত 

গদয়ের শ্মন্যঙ্া বশতঃ উপচারকুত 
পুজনের যাদৃশ সুখ প্রদন্ধ থাকে, প্রেম 
লাভ হইলে হৃদযের পূর্ণতা বশতঃ আর 
উ“চার কৃত পুনের ত|দৃশ সুখত্ীদন্থ 
থাকে ন।। গ্রেমিক ভক্ত, প্রেম দ্বারাই 
কুতাথত| লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১০ 

প্রীপ্ীচৈতগ্বচরিতাম্বত। [ অধম পরিচ্ছেদ । 

তথাহি তত্ৈব দ্বাদশাক্বধৃত ক্লে কঃ. 

রুষ্ণ5ক্তিরসতা বিষ্কামতিঃ 

ক্রীয়তাং যদি কুতোহপি লভাতে | 
তত্র লৌলামপি যৃপ্যামেকলং 
জন্মকোটিন্কতৈ নঁলভাতে ॥ ১১ ॥ 

(ভে!) যদি কুত্তঃ (স্থানাৎ জনাৎ বা) 

অপি লত্যতে (তি) কৃষ্ণভক্তিরদভাবিতা- 
| মতিঃ (যুক্মাভিঃ ) ভ্রীঃতাং তত্র (কুষ্ণভক্তার্জনে) 

একলং লৌল্যং (লোভ এব) মৃধযাং (তত) 
জন্মকোটিম্বকৃতৈঃ ন লত্যতে ॥ ১১॥ 

কুষ্চভপ্তি রন দ্বারা ভাবিত মতি 

যদি কোথাও অনুসন্ধান করিয়া পাও, 
তবে উহা যত্ব পুর্বাক ক্রয় কর, উহার 

মূল্য একমাত্র লালসা ; তন্তিন্ন কোটি 
কোটি জন্মের স্রুতি দ্বারাও এ মতি 
লভ কর যায় না ॥ ১১ ॥ 

ডু কহে এহে। হয় আগে কহ আর। 

রায় কহে দান্য-প্রেম নর্মাধ্য মার 1২৬ 

তথাহি শ্রীমস্তাগবতে নবমন্ন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে 
একাদশঙ্লোকে অন্বরীষং গ্রতি ছুর্বাপাবাকাম্_- 

যন্নামশ্রুতিমাপ্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ। 

ত্য তীথপদঃ কিং বা দানানামবশিষ্যতে ॥১২॥ 

যন্নামশ্তিমাত্রেণ পুমান্ (জীবঃ) নির্শলঃ 

ভবতি তপ্য তীর্ঘপদঃ ( পাদে তীথঃ যস্য তস্য 

ভগবতঃ) দাদানাং কিংবা অব্শিষাতে (অপি 
নকিঞ্দেব)।॥ ১২ ॥ 

বাহার নাম শ্রবণমাত্র পুরুষ নির্দদল 

হয়েন, সেই তীর্ঘপাদ প্রভূর দানগণের 
আর কি অলভ্য থাকে ?॥১২॥ 

তথাহি মধ্যলীনায়াং প্রথমে দ্বাদশ।স্কধত 
গোস্বামিপাদোক্তঞ্জোক 



অন পরিচ্ছেদ । ] মধ্যলীল]। ৬ধ 

5 ভবস্তমেবাহুচরক্িরস্তরঃ 
প্রশাস্তনিঃশেষমনোরথাস্তরঃ | 

কদাহমৈকান্তি কনিত্যকিস্ক রঃ 

প্রহ্ষকিষ্যামি নাথ জীবিভ্কম্॥ ১৩॥ 

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর। 

রায় কহে মখ্যপ্রেম ম্র্বনাধামার ॥ ২৭॥ 

তথাহি শ্্রীমন্তাগবতে দশমন্কন্ধে ছবাদশাধ্যায়ে 

দশমগ্লেকে পরীপক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যম্__ 

ইখং সতাং ব্রন্বনু খানুভৃত্য। 

দাদ্যং গতানাং পরদৈবতেন। 

মায়াশিতানাং নরদারকেণ 

সার্ধং বিজ, কৃতপুণাপুঞ্জাঃ ॥ ১৪ ॥ 

ইখম্ (এবং প্রকারেগ ) কৃতগুণাপুঞজাঃ 

(গোপবালাঃ) নতাং: (নির্বিশেষজ্ঞানিনাং) 

বঙ্গমখানুতৃতা। ( বঙ্গনুথাসুভবন্বরূপেণ) দানাং- 

গতানাং ( গৌরবময়জ্ঞা নস। ধৈর্য মুভ ব-সমু- 

চিতচিত্তানাং) পরদৈবতেন মায়াশ্রিতানাং 

(ভগবন্মায়ামোহিতানাং, ততরপাবিশেষম্ অব- 

লদ্বমানানাং শুদ্ধতক্তিমতাঁং বা) নরদারকেণ 

€নরদারকরূপেণ, মধুরনরাকারেণ বা, স্ফুরতা 

শ্রীভগবত1) সদ্ধং বিলহু,£ ॥ ১৪ ॥ 

এইরপে প্রচুর পুণ্যশালী গোপ- 

বালকগণ, নির্বিশেষ জ্ঞানিগণের সম্বন্ধে 

্রন্ষস্থখানুভবখ্বরূপ, দান্যতভাব প্রাপ্ত 
ভক্কগথের সম্বন্ধে পরদেবতা স্বরূপ এবং 

 ভগবম্থায়ামোহিত ব্যক্তিগণের বা শুদ্ধ 
ভক্তগণের নশ্বদ্ধে নরবালক বা মধুর- 

নরাকার ম্বরপ গ্রীকষ্ণের মহিত বিহার 

করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ 

প্রভু কহে এহোত্বম আগে কহ আর। 

তথাহি শ্রীমস্তাগবতে দশমন্বন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে 

যট্চত্বারিংশক্লোক২__ 
শনাঃ কিমকরোদু-্ধন্ শ্রের এবং মহোদয়ম্। 

যশোদ। ব| মহাতাগ। পপো। বন্যা ঃ ভ্তনং হরি£1১৫! 

(ছে)ব্রহ্ষন! নন্দ এবং মহোদয়ং শ্রেয়ঃ 

কিম, অকরোতৎ 1? মহাভাগ! যশোদ| বা (কিম 

অকরোৎ) হরিঃ যদ্যাঃ স্তনং পপৌ ॥ ১৫॥ 

হেত্রক্মনূ! নন্দ মহাফলজনক এমন কি 

শ্রেয়ক্ষর কম্ম আচরণ করিলেনঃ যাহাতে 

তিনি জ্রীরুষ্চকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইলেন? 

আর মহাঁভাগ। যশোদাই বা এমন কি 

আচরণ করিলেন, যে কারণে শ্রীহরি 

তাহ।র পুত্রত্ব স্বীকার পূর্বাক স্তনপান 

করিলেন ?॥ ১৫ ॥ 

তথছি তব নবমাধ্যায়ে বিংশর্লোফে . 

শুকদেববাকাম-_ 

নেমং বিরিধেগ ন ভবে ন শ্রীরপ্ঙ্গসংশ্রয়া। 

গ্রসাদং লেভিরে গোপী যবৎগ্রাপ বিমুক্কিদাৎ1১৬ 

বিমুক্তিদ/ৎ (কৃষ্ণাৎ) যৎ (যং গ্রনাদং) 

গোপী (যশোদা) প্রাপ, তৎ ( তম্) ইমং প্রমাদং 
ন বিরিধ; ন ভবুঃ ন হী; অঙগসংশ্রগ। (জায়! ) 

অপি লেভিরে ॥ ১১ ॥ 

বিমুক্তিদাতা। ভীরু হইতে শে প্রসাদ 
গোপী যশোদ। প্রপ্তি হইলেন, ষেই এই 

পামাদ ব্রন্ষা। পুত্র হইয়াও শিব আত্মীয় 

হইয়াও এবং লক্ষ্মী অঙ্গাশ্রিত। ভার্য7 

হইয়াও লাভ করেন নাই ॥ ১৬ ॥ 

প্রভু কহে এহোত্বম আগে কহ আর । 

রায় কহে কান্তগ্েম সর্ধলাধা সার ॥ ২৪ 

তথাহি শ্রীমস্তাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচস্ব 

রায় কহে বাংসল্য-প্রেম সর্বসাধ্যসার॥২৮ রিংশাধ্যায়ে হইিতমল্লোক ২. 



৬৮ 

নাঁয়ং শ্রিয়োহ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রনাদঃ 

স্বর্যোধিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহস্তাত। 

রাসোত্মবেহস্ত তুজদগুগৃহীতক. 

রাবধ।শিষাং য উদনগাগ্থ জনুনারীণাম্॥ ১৭॥ 

রাসোত্সবে অন্ত (শ্রীরৃষণন্ত ) ভূদণ্ড- 

গৃহীতকলবাশিযাং ( ভূ্দণ্ডাভাং গৃহীতঃ 

আলিঙ্গিতঃ কঠ: যেন তেন লব্াঃ আশিষ।ঃ 

মনোরথাঃ যাভিঃ তাসাং ) ব্রজস্থনরীণাং য অয়ং 

প্রপাদঃ উদগ!ৎ (আাবিবরহবঃ স ভগবত প্রসাদ:) 

নগিনগন্ধরচাং (নপিনন্তেব গন্ধে রুকু কাত্তিশ্চ 

' যাসাং তাসাং) শ্বর্যোধিতাং ন (অতৃৎ) উ 

(অহে) অঙ্গে (বক্ষসি) নিতাস্তরতেঃ (একান্ত- 

রতিমত]াঃ) শ্রিঃঃ ( লক্ষাাঃ অপি অয়ং প্রসাদঃ 

নাং) অগ্ভাঃ (স্ত্িগঃ তু) কুতঃ (এবং গ্রদাদ- 

বিষয়াঃ মুযুঃ)॥ ১৭॥ 

রাধোত্নবে শ্রীকুষ্ণের ভূজদণ্ড ছ।রা 

কঠে গৃহীত ও তদ্বারা লব্ধ মনোরথ 
হইয় ব্রজনুন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত 

হইয়াছেন, অন্যান্য কামিনীর কথা দরে 

থকুক, পদ্সগরন্ধী ও কমলকাস্তি স্বর্গ 

কামিনীরাও নেই প্রনাদ গ্রাণ্ড হন 

নাই; এবং বক্ষঃশ্থলে একান্তরতিমতী 

স্বয়ং লক্ষীদেবীও মেই গ্রনাদ পান 

নাই ॥১৭॥ 

তথাছি আদিলীলাযাং, পঞ্চমে এক বিংশ" 

গ্লোকধৃতঃ শ্রীমস্তাগবতবচনম্__ 

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ শ্য়ষানমুখাসুগঃ। 

পীতা ম্বরধর়ঃ শ্রী সাক্ষাননন্মথমন্মথঃ ॥ ১৮॥ 

কষ্প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। 
কুষ্খএ্রাপ্তের তারতম্য-বহুত আছয় ॥ 

কিন্ত যার যেই ভান সেই সর্বোত্তম । 
্ 

তটছ ৪) (নচ|রিশে অ।ছে তাঁরতম ॥৩০| 

শ্রীপ্রীচেতগ্যচরিতাস্ৃত। [ অষ্টথ পরিচ্ছেদ 

তথা আদিলীলায়াং চতুথে পঞ্চমঞ্লোকধৃতঃ 

রসামুতোক্ত শ্রীরূপগোস্বামিবচনম্_ 

যথোন্তরমসৌ শ্বাছ বিশেযোল্লাসমযাপি। 

রতির্বাসনয়। শ্বাী ভামতে কাপি কস্তচিৎ॥১৯ 

পুর্ব পূর্ব রষের গুণ পরে পরে হয়। 

দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাঢ়য়। 

গুণাপিক্যে স্বাদাধিকা বাটে প্রতিরসে | 

শাভদ[সা,সখ্যবাত্নল্োরগুণমধুরেতেবৈসে 

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে। 

দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে |৩১| 

পরিপূর্ণ কুষ্ণপ্রা্ডি এই প্রেম হৈতে। 

এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥৩২ 

তথাছি আদিলীলাগাং চতুর তৃতীয়গ্লোক- 
ধৃত; শ্রীমন্তাগবতবচনম্__ 

মরি ভক্তি তি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। 

দিষ্টা! যদাসীন্মতস্সেছে। তবতীন1ং মদ্বাপনঃ ॥২০। 

রুষেঃর প্রতিজ্ঞ! দ্র সর্ধকাল আছে। 

যে যৈছে ভজে রুষ্ তারে ভজে তৈছে॥৩৩ 

তণাছি আদ্িলীলায়াং চহুথে” দ্বিতীয়শ্লে।ক- 

ধৃহঃ ভীগী তাবচনম্__ 

যে যখা মাং গ্রপদ্তস্তে তাংস্তখৈব তন্।ম্যহুম্। 
মম বণনপর্তস্তে মন্ুয্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২১ ॥ 

এই গ্রেম।র অনুরূপ না পারে ভজিতে। 

অতএব খণী হয় কহে ভাগবতে ॥ ৩৪ | 

তথাছি আদিলীলায়াং চতুর্থে একো নতিংশ: 
্রোকধৃতঃ ভ্রীমত্তাগবতবচনম্-_ 

ন পারয়েংহং নিরবগ্থসংযুজাং 

দ্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুযাপি বঃ। 
যা মান্জন্ ছুর্জরগেহশৃঙ্খল।£ 

সংবৃশ্চা ভদ্বঃ গ্রতিযাতু সাধন! ॥ ২২। 



অই পরিচ্ছেদ |) 

বদ্যপি রু্মৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুরধ্য | 
ব্রজদেবীর সঙ্গে ভার বাঢ়য়ে মাধুর্য ॥৩3। 

তথাছি প্রীমকাগবতে অয়ন্ত্িংশাধ্যায়ে ষষ্ঠ” 

শ্লেকঃ- 

তত্রাতিগুগ্ডতে তাতির্ভগবান্ দেবকীনুতঃ | 

মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতে| যথ! ॥২৩। 

তত্র (রাসমগ্ডলে ) হৈমানাঁং (ন্বর্ণরচি- 

তানাং ) মণীনাং ( ছয়োঃ ঘয়োঃ) মধ্যে মহা" 

মারকতঃ যথা ( ইব) গাভিঃ (গোপীভিঃ বৃতঃ) 

ভগবান্ দেবকীন্বতঃ অতিগুপ্ুভে ॥ ২৩॥ 

মুবর্ণ দ্বারা রচিত দুইটি ভুইটি মণির 

মধ্যে এক একটি ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় 

যশোদানন্দন ভগবান্ শ্ীরুপ্ণ এ রাম- 

মণ্ডল মধ্যে গোগীমণ্ডলে পরির্ত হইয়া 

গতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৩॥ 

প্রভু কহে এই মাধ্যাবধি সুনিশ্চয়। 

কৃপা করি কহ বদি আগে কিছু হয়॥ 

রায় কহে ইহ!র আগে পুছে হেন জনে । 

এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥ 

ইহার মপ্যে রাধার প্রেম সাপ্যশিরোমণি | 

ব।হাঁর মাঁহম। সর্বশান্জ্রেতে বাখানি ।৩৬। 

তথাহি আদিলীলাঁয়াং চতর্ণে একো নচত্বা- 

রিংশঙ্লোকধৃতঃ গল্পপুরাপ বচনম্_- 

যথ| রাধাপ্রিয়! বিষোন্তশ্যাঃ কুণডং প্রিয়ং তথ!। 

সর্বগোপীযু সেবৈক। বিষ্কোরত্যন্তবল্লত| ॥ ২৪ ॥ 

তথাহি আদিলীলায়াং চতূর্থে চতুরদশয়োক- 

যৃত্ঃ শ্রীমত্তাগবতবচনম্-_ 
অনয়। রাধিতো নূনং ভগবান্ ছযিরীস্বর;। 
বন্নে। বিহার গোবিন্দ; শ্রীতে। বামন: | ২৫। 

মধ্যলীলা। 

প্রা কহে আগে কহ শুনি পাইয়ে সুখে। 

অপূর্ব অস্বতনদী বহে তোমার মুখে ॥ 

চুরি করি রাঁধাকে নিল গো'পীগণের ডরে। 
অন্যাপেক্ষ। হৈলে প্রেমের গাঢ়তা নান্ফুরে 

রাধা লাগিগোপীরেযদিমাক্ষাৎকরেত্যাগ | 

তবে জানি রাধায় কূুষ্ের গাঢ অনুরাগ 1৩৭ 

রায় কহে তাহার গুন প্রেমের মহিমা | 

ব্রিজগতে নাহি রাধা প্রেমের উপম। ॥ 

গোপীগণের রাননৃত্য-মগুলী ছাড়িঞা।। 

রাঁধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিএঠা1৩৮. 

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে একচত্বারিংশ 

প্লেকধতঃ গীতগোবিন্ে।ক্ত জয়দেববাক্যম্-_. 

কংসারিরপি সংসারবাসনাবন্ধশৃঙ্খলাম। 

রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাঙ্গ ত্রশ্গনুন্দরীঃ ॥২৬| 

ভথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে তৃতীয়সর্গে দ্িতীয়- 

শ্লোক£-. 

ইতস্ততন্তামনুস্ত্য রাধিকা 

মনল বাণব্রণধিম্নমানসঃ। 

কতানুতাপঃ স কলিন্দনদ্দিশী- 

তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাঁধবঃ ॥ ২৭ | 

অনঙ্গবাণত্রণখিন্মানসঃ (কাঁমবাণবণেন খিক্পং 

মানসং যদপা সঃ) কৃতাম্তাপঃ ( অঠে। তন্টাঃ 

সর্ধোত্বমতাং জানতাপি মন্দধিয়! ময়। কথমেবং 

কুতমিতি কৃতঃ পশ্চান্তাপে। যেন সঃ) স (এব) 

মাধবঃ (রাধানুরাগতঙ্গচিস্তাকুলঃ) ইতস্ততঃ তাং 

রাঁধিকাম_ অনুস্থত্য (অন্বথিষা ) কলিন'নন্দিণী- 

তটাস্তকুঞ্জে ( কলিননন্দিস্তাঃ যমুনায়!; তটপ্রান্ত- 

কুঞ্জ) বিষসাদ (বিষাদং চকার )॥ ২৭॥ 

অনঙ্গশরাঘাতে খিশ্নমন। এবং অন্পু- 

তাপকারী ঞ্ীরু্চ ইতস্ততঃ গ্রাধাকে 

অন্বেষণ করতঃ যমুনার তটগ্রাস্তকুঞ্জে 
বিষাদ করিয়াছিলেন ॥ ২৭ 



৭ রীপ্্ীচৈতন্যচরিতাযৃত। [ অষ্টম পরিচ্ছে। 
সস ারররররররিাররাহারারররররররররররররহরররররররররারাাররারারাররারররররারারারররররাররারাররররাহরাররাররররা 

এই দুই প্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি । | কুষের স্বরূপ কহ রাধিকা-স্বরূপ। 
বিচারিতে উঠে যেন অন্বতের খনি ॥ রগ কোন তত্ব, প্রেম কোন তত্ব রপ॥ 
শতকোটি গোপীমঙ্গে রাসবিলান। কুপা করি এই তত্ব কহত আমারে । 
তার মধ্যে এক মৃষ্ঠি রহে রাধাপাশ॥ | তোমাবিনেইহাকেহোনিরপিতেনারে॥8 ৩ 
সাধারণ প্রেম দেখি সর্বাত্র সমতা । .] রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি। 
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥ ৩৯॥ [ যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাঁণী॥ 

তোমার শিক্ষায় পটি যেন শুকের পাঠ। 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট ॥ 
হৃদয়ে প্রেরণ করি জিহ্বায় কহাও বাণী। 
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি ।88 
প্রভু কহে মায়াবাদী আমিত সন্ন্যাসী | 
ভক্তিতত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি ॥ 
সার্লাভৌম সঙ্গে মোর মন নির্দল হৈল। 
₹ঞ্চতক্তি তত্ব কথা তাহারে পুছিল | 
তেহো কহে আমি নাহি জানি কুক্মকথা | 
বে রামানন্দ জানেনতেহো নাহিএথ] |8৫ 
তোমান্থানেআইলাঙতোমারমহিমাশুনিয়া 
তুমি মোরে স্তুতি কর মন্নামী জানিয়া | 
কিবা বির কিবা শুড্ ্তানী কেনে নয়। 
যেই ক্ৃষ্তত্ববেত্বা সেই গুরু হয় ॥ ৪৬] 
সম্ন্যানী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন। 
রাধাকষ্তত্ব কহি পূর্ণ কর মন ॥ 
যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে। 
তার মন কৃষ্চমায়া নারে আচ্ছাদিতে ॥ 
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল। 
জানি তেহো রায়ের মন হৈল টলমল 18৭ 
রায় কহে আমি নট তুমি সুত্রধার। 
যেমত নাচাহ তৈছে চাহি মাচিবার ॥ 
মোর জিহ্র|-বীণাষস্ত্র তুমি বীগাধারী। 
তোমার মনে যেই উঠে তাহা উচ্চারী।৪৮ 
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবাদ। . 
সর্ব অবতারী ধরব কারণ প্রধান । 

তখাছি উঞ্জলনীলমণৌ শূঙ্গ/রতেদকথনে 
ব্রিচক্ধারিংশগে্লোক 
অভেরিব গতি প্রেয়ঃ শ্বভাবকুটিলা ভবেং। 

* অতে! ছেতোরহেতোশ্চ যুনোর্মাম উদঞ্চতি।২৮ 

অহেঃ (সর্পন্ত ) ইব প্রেয়ঃ গতিঃ শ্বভাঁব- 
কুটিল! ভবেং। অতঃ হেতোঃ অহেতোঃ ৮ 
বুনো: (নায়িকানায়কয়োঃ ) মান উদঞ্চতি ॥২৮। 

সর্পের ন্যায় প্রেমের শ্বভাবতই 

কুটিলগতি। এই নিমিত্ত কোন কারণ 
থাকুক বানা থাকুক, নায়ক ও নায়িকার 
সহজেই মানের উদয় হইয়া থাকে ॥২৮। 

ক্রেধ করি রাম ছাড়ি গেলা মান করি। 
তারে না দেখিয়া ব্যাকুল হইল প্রীহরি ॥ 
মাক বাসন] কষ্েের ইচ্ছ। রাসলীল]। 
পলানলীলা বানায় একা রাধিকা শৃঙ্মল] । 
তাহ বিনু রামলীল। নাহি ভায় চিত্বে। 
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অস্বেষিতে।8 * 
ইতস্ততঃ ভ্রমি কীহা রাধা না পাইয়া । 
বিষাদ করেন কামবাণে খিষ্ন হয়া ॥ 
শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্দাপণ। 
ইহাতেই অনুমানি প্ীরাধিকার গ৭ ॥8১। 
প্রভু কহে যে লাগি আইলাঙতোমাস্থানে । 
সেই সব রমবন্ত-তত্ব হৈল জ্ঞানে ॥ 
এইত জানিল সেব্য সাধ্যের মিণয়। 
আগেজরকিছুআমারগুনিতেমন হয়।৪২। 



অঞ্টম পরিচ্ছো। ] 

অনন্ত বৈকুষ্ঠ আর অনন্ত অবতার । 
অনন্ত ব্রন্মাণ্ড ইহা! সবার আধার ॥ 

সচ্চিদানন্দ তনু প্রীব্রজেন্দ্রনন্দন। 

সর্বৈর্ব্যা সর্বশক্তি সর্করসপূর্ণ ॥ ৪৯ | 

তথাহি আদিলীলায়াং দ্বিতীয়ে অষ্টাদশ- 

ক্লোকধৃতঃ ব্রগীনংহিত1বচনম্-_ 

ঈশ্বরঃ পরম: কৃষ্ণঃ সঙ্চিদাননাবিগ্রহঃ। 
অনাদির!দিগোবিন্দঃ সর্বাকারণকারণম্ ॥২৯॥ 

রন্দাবনে অপ্রারুৃত নবীনমদন | 

কামগায়ত্রী কামবীজে ধার উপাসন ॥ 

পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম। 

সর্বাচিতাকর্ষক সাক্ষান্মন্মণমদন ॥ ৫০। 

তথাহি আদিলীলায়াং পঞ্চমে একবিংশ 

গ্লোকধৃতঃ শ্রীমত্তাগ বতবচনম্_- 

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ শ্ময়মানমুখাঘুজঃ। 

পীতাধরধরঃ শ্রী সাক্ষান্নন্মথমন্মথঃ ॥ ৩০ ॥ 

নানাভক্তে রসাম্বত নানাবিধ হয়। 

সেই সব রসাম্বতের বিষয় আশ্রয় ॥ ৪১ ॥ 

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিত্বী প্রথমলহ্র্ধাং 

প্রথমপ্লোকঠ-- 

অখিলরসা মৃতমৃষ্তিঃগ্রস্থমররুচিরুদ্ধতারকপাঁলিঃ। 

কলিতশ্তামাললিতো| রাঁধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ৩১1 

অথিলরপামৃতমৃক্তিঃ (অথিলাঃ রসাঃ বক্ষ্যমাণাঃ 

শাস্তাদ্যাঃ দাদশরসাঃ যন্রিন তাদৃশম অমৃতং 

পরম।নন্দঃ এব মূর্তিঃ যদ্য সঃ) প্রস্থমররুচিরুদ্ধ- 

তারকাপালিঃ (প্রন্থমরাভিঃ প্রদরণশীগাতিঃ 

রুচিভিঃ কাস্তিতিঃ রুদ্ধে- বশীকূৃতে তারকাপালী 

যেন সঃ) কলিতগ্তামাললিতঃ ( কলিতে আত্মসাৎ" 

কৃতে শ্টাম! হ্বামল ললিত! চ যেন সঃ) রাধা- 

প্রেয়ান্ (রাধা গ্রেয়ান, অতিপয়নেন প্রীতিকর্তা) 

মধ্যলীলা। 4১ 

বিধুঃ ( বিধুনো'তি খণডয়তি মর্ধছূঃখম্ অতিক্রা মতি 
সর্বঞ্চেতি, যদ বিদধাতি কর়োতি সর্বনুখং 

সর্বঞ্চেতি)) জয়তি। 

্নেষার্থ-অখিলরপামৃতমূত্তিঃ (অখিলঃ অখণ্ডঃ 
রসঃ আশ্বাদঃ যত্র তাদৃশম্ অমৃতং গীযূষং তদাম্ি- 
কৈব মুষ্তিঃ মণ্ডলং যস্য সঃ) গ্রন্থমররুিরন্ধ- 
তারকাপালিঃ€ প্রহ্মমরাভিঃ স্কচিভিঃ কাস্তিভিঃ 

রুদ্ধা আবৃত! তারকাণাং পালিঃ শ্রেণী যেন সঃ। 

ইতি পুর্ব নিজকাস্তিবশীকত-কান্তিমতীগণ- 

বিরাজমানত্বাংশেনাপি জয়ং ) কলিতগ্তামাললিতঃ 

(কলিতম্ উদীকৃতং শ্ামায়াঃ রাত্রেঃ লগিতং : 

বিলাসঃ যেন স ইতি রাব্রিধিলাসিত্েনাপি জ্ঞেয়ং) 

রাধাপ্রেয়!ন্ (রাধায়ং বিশাখানায়াং তারারাং 

প্রেয়ান অধিকল্রীতিম।ন। খতুরাজপুর্ণিমায়াং 

তদনুগ।মিত্বাৎ' ইতি তদনুগতিমাঅসাধ্যপ্ববৈভব- 

বিজ্ঞত্বাংশেনাপি জয়ং) বিধুঃ ( পুণশ্চন্্ঃ) জয়তি 

( সর্ধত উৎকর্ষেণ বর্তত ) ॥ ৩১ ॥ 

ধাহার আনন্দময় মূর্তি শান্তাদি দ্বাদশ 
রসের আশ্রয়ম্বরূপ, ধাহার অতুল কান্তি 

বিস্তার অবলোকন করিয়া তারকা ও 

পালিকা নামী গে।পীদয় বিমুগ্ধ হস্টয়াছেন 

এবং যিনি শামা ও ললিতাকে আত্মগত 

করিয়াছেন ; জীবাধার পরম প্রায়ভাজন 

নিখিল সুখ-বিপধানকারী মেই গ্রীরুষঃ 

জয়যুপ্ত হউন॥ 

গ্লেষার্থ বাহার মূর্রিনিঃসৃত অমৃত 

ধারাকে জীবগণ অখণ্ডরূপে আস্বাদন 

করে, যিনি স্বীয় প্রমরণশীল কিরণসমূহ 

দ্বারা তারকানিকরে আর্ত থ।কেন এবং 

যিনি যামিনী কামিনীর সহিত বিলাম 

অঙ্গীকার করিয়াছেন, তারাজুন্দরী 
বিশাখার পরম প্রেমাস্পদ সেই পূর্ণচন্রই 

জেযোতিক্ষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ৩১ ॥ 



৭২ 

শৃঙ্গার রসরাজময়মূর্তিধর | 

অতএব আ.তপর্য্যন্ত সর্বচিত্তহর ॥ ৫২॥ 

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে ঘিচত্বরিংশ- 

শ্লোকধুত শ্রীগীতগোধিন্দোক শ্ুজয়দেববাক্যম্-. 

বিশ্বেষামন্ুরঞ্জনেন জনয়যানন্দমিন্দীবর- 

শ্রেনহ্তামলকোমলৈরুপনয়্গৈরমঙ্গোৎদবম্ | 

শবচ্ন্দং ব্রজন্ুন্দরীতির ভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ 

শৃঙগারঃ সবি মূর্তিমানিব মধো মুগ্ধে। হরিঃ ক্রীড়তি।৩২। 

লঙ্গীনান্ত অদি অবতারের হরে মন ॥3৩, 

তথাচি শ্রীমস্ভাগবতে দশমন্তদ্ধে একোননবতি- 

তমাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশঙ্লোকে শ্রীব্কষ্ণার্জুনৌ প্রতি 

ভূমাপুরুধবাক্যম্ব_ 
দাত! মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণ! 
ময়োপনীত! ভুবি ধন্দগুপ্য়ে। 

কলাবতীর্থাববণের্ভরামথরান্ 
হত্বেহ ভূয়ন্তরয়েতমন্তি মে ॥ ৩৩।॥ 

ধর্দগুগুয়ে কল।বীণৌঁ (কলাভিঃ সর্ধাভিঃ 
শক্তিভিংদুত্তাবতীণোঁ সর্বাংপসধুলিততয়! প্রকটো) 

যুবয়োঃ ( যুবাং) দিদৃক্ষুণা মে (মম) ভূবি (ধামি) 
দিগায্মঙ্গাঃ ময়! উপনীতা ( আনীত। ) তুয়ঃ 
(পুনরপি ) অবনেঃ (অবশিষ্টান) ভরান্থরান্ 

হত! ইহ মে (মম) অন্তি ( সমীপায়) তরয়েতং 

(শীঘ্র গ্রস্থাপয়েতম্ )॥ ৩৩॥ 

হে কুষ্াজজুন ! ধর্্মরক্ষার্থ তোমরা 

ভুই জন নিখিল শক্তিগণ মহ পুথিবীতে 

প্রাকট হইয়াছ। তোমাদিগকে দেখে- 
বার জন্য আমি দ্বিজবালকগণকে এখানে 

আনয়ন করিয়ছি। পুনরায় অবশিষ্ট 

অবনীর ভারভূ'ত অসুরগণকে বধ করিয়! 

আমার নিকট প্রেরণ কর ॥ ৩৩॥ 

ী্রীচৈতন্যচরিতাস্থত | [ অই পরিচ্ছেদ 

তথাহি তব্রৈব যোড়শাধ্যায়ে যট্তিংপঞ্গেকে 

শ্রীরষ্ণং প্রতি নাগপত্রীবাক্ম্-- 
কদ্যান্ুভাবোইন্ত ন দেব বিশ্নুহে 

তবাজ্বি রেণুস্পর্শাধিকারঃ। 

নধাঞথয়। শ্রীর্ললনাচরত্তপে| 

বিহায় কাম।ন্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ৩৪ ॥ 

বন্বাঞ্ঘয়। (যস্য ত্বদজ্বিরেণুষ্পর্শা ধিকার্ত 

বায়! ) প্রর্লপনা (শ্রীঃ এব ললনা উত্তম! স্ত্রী) 

সর্বান্ কামান্ বিহায় ধৃতবত! (সতী) স্ুচিরং 

তপঃ অচরৎ, অন্ত ( নীচস্য অপি) তব অভজ্বি- 

রেণুষ্পর্শাধিকারঃ অম্য ( তপ-আদেঃ নুকৃতস্য ) 

অন্ুভাবঃ ( ফলম্ ইতি বিশেষতঃ ) ন বিল্পহে 1৩৪ 

হে দেব! যে চরণরেণুর ম্পর্শাধি- 

কারের গ্রত্যাশায় লক্ষ্মী কামনা ত্যাগ 

পূর্বক ধতব্রতা হইয়া সুচির কাল তপস্যা- 
চরণ করেন; এই নর্পরূপ নিকৃষ্ট জীব, 
তোমার লঙ্ষ্মীমেব্য ছুল্লভ চরণরেণুর 

ম্পর্শাধিকার কোন শ্ুককৃতির কলে প্রাপ্ত 

হইল, তাহ! জাগি না ॥ ₹৪ ॥ 

আপনার মাধুর্ষ্য হরে আপনার মন। 

আপনেআপনাচাহেকরিতেআলিঙগন ॥5৫॥ 

তথ|হি আদিলীলায়াং চতুর্থে বিংশঙ্ক্রোক ধৃত 

শ্রীললিতমাধববচন্ম্__ 

অপরিকলিতপূর্ববঃ কশ্চমৎকারকারী 

স্কুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্যাপুরঃ। 

অয়মহমপি হস্ত গ্রেক্ষ্য যঃ লুব্ধচেতা£ 

সরভদমূপভোক্ং কাময়ে রাধিকেব ॥ ৩৫॥ 

মজ্ষেপে কহিল এই কৃষের ম্বরূপ। 

এবে নজ্কেপে কহি গুন রাধাতত্বরূপ ॥ 

রুষ্ধের অনম্তশক্তি তাতে তিন প্রাধান। 

লক্ষ্মী সাদি নারীগণে করে আকর্ষণ ॥৫৪|| চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশর্তি নাম ॥. 



অষ্টগ পরিচ্ছেদ] মধ্যলীলা।. খ্ও 

অন্তরঙ্গ! :বহিরগ। তটন্থা। কহি যারে। 

অন্তরঙ্গ শ্বরূপশক্তি মবার উপরে ॥ ৫৬॥ 
গু 

তথাহি আদিলীগাযাং সপ্তমে সপ্তমগ্লেকধৃতং 

প্রীবিষুপুরাণবচনম্__ 

বিষুণক্তিঃ পর! গ্রেক্ত! ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য। তথাপর|। 

অবিদ্যকর্ণনংজ্ঞান্ত! তৃতীয় শক্তিরিষাতে ॥ ৩৩ ॥ 

হৎ চিৎ আনন্দময় কৃঞঙ্জের স্বরূপ ।- 

অতএব শ্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥ 

আনন্দাংশে 'হ্নাদিনী মদংশে নন্ধিনী। 

চিদংশে মন্থিত্ধ্যারে জ্ঞান করি মানি ॥৫৭ 

তথাহি] আর্দিলীলায়াং চতুর্ধে নব্মঙ্সোকধৃ্তং 

শ্রীবিষুপুরাণবচনম্-_ 

হলাদিনীনদ্িনীসংবিবষ্যে কা7সর্ববসংস্থিতোঁ। 

হলাদতাপকরী মিএ| তয়ি নে! গুণবর্জিতে ॥ ৩৭ ॥ 

রুষ্চকে আহ্কাদে তাতে নাম আঙ্কারদিনী 

নেই শক্তিত্বারে সুখ আন্বাদে আপনি | 

নুখরূপ রুষ। করে সুখ আখাদন। 

ভক্তগণে প্ুখ দিতে হলাদিনী কারণ ॥৫৮॥ 

হ্লাদিণীর নার অংশ তার ঞ্রেম নাম । 

আনন্দচিন্ময়রন গেমের আখ্যান ॥ 

প্রেমের পরম মার মহাভাব জানি । 

সেই মহাভাবরূপ! রাধাঠকুরাণী ॥ ৫৯ ॥ 

তখাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে একাদশশ্লে।ক- 

ধৃ্ং ভীউজ্জবলনীলমগিবচনম্ _ 

তয়োরপুভয়োম'ধ্যে রাঁধিক! সর্বথাধিক্ষ|| 

মহাভা বন্থরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়মী ॥ ৩৮ | 

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত। 

কৃষের গ্রেয়নী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥৬০| 

তথাছি আদিলীলায়ং চতুর্ঘে ঘাদশকোক্ধতং 

শীরগ্ষংহিতাবচনম্-.. | 

আননচিন্মপরস গ্রতিভাবিস্তাতি- 

স্তাতি ধ এব মিঅরূপতয়। কলাভিঃ। 

গোলোক এব নিবসতাথিলাস্বতৃতে| 

' গোবিন্দমাদিপুরুষং তমছং তজ।মি ॥ ৩৯॥ 

মেই মহাভাব হয় চিন্তাম(ণি সার। 

কৃষ্ণবাঞ্। পূর্ণ করে এই কারা যার ॥ 

মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ। 

ললিতাঁদি মী তার কায়বুস্থ রূপ ॥ ৬১ 
রাধা প্রতি কুষ্কস্সেহ সুগন্ধি উদ্বর্তন। 

তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ ॥ 

কারুণ্যান্বতধারায় স্নান প্রথম । 

তার্ণ্যান্বতধারায় স্সান মধ্যম ॥ 

লাবণ্যান্বতধারায় তছুপরি দ্বান। 

নিজ-লজ্জ। শ্যাম পউ শাড়ী পরিধান 7৬২ 

কুষ্ণঅনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন। 

প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥ 

সৌন্দর্য্য কুষ্কুম সখী গ্রণয় চন্দন । 
ম্মিত কান্তি কপূর তিনঅঙ্গেবিলেপন ৪৩৩ 

রুষ্টের উজ্জ্বলরস স্বগমদভর | 

মেই স্গমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥ 

প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধর্টিলায বিশ্যান। 

ধীরাধীরাত্ গুণ অক্ষে পটবাম ॥| ৬৪ || 
রাগ তাশুলরাগে অধর উজ্জ্বল। 

প্রেম কৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জবল |! 

সুদীপ্ত সাত্বিকভাব হর্যাদি নারী । 

এই মব ভাব ভূষণ গ্রাতি অঙ্গে ভরি ॥৬৫ 

কিলকিঞ্িতাদিভাব বিংশতি ভূষিত। 

গুণশ্রেণী পুষ্পমালা মর্কাঙ্গে পুরিত |1৬৬। 

মৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উত্দল। 

প্রেমবৈচিত্তয রত হৃদয়ে তরল ॥ ৬৭॥ 

মধ্য বয়স্থিতা। সখী দ্ষন্ধে কন্যার । 

| কৃষ্চলীল1 মনো বৃত্তি সধী-ক্সাশপাশ 1৬৮1 
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নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্না-পর্যযঙ্ক | 

তাতে বহিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্সঙ্গ ॥১। 

রুঞ্চনাম গুণ যশ অবতংম ক।ণে। 

কুষ্ন[ম গুণ যশ গ্রবাহ বচনে | 

রুষকে করায় শ্টামরস মধুপান। 

নিরন্তর পুর্ণ করে কৃষ্ের সর্বাকাম 1৭০1 

রুফের বিশুদ্ধ-প্রেম রঙ্জের আকর। 

অনুপম গুণগণে পূর্ণ কলেবর ॥ ৭১1 

তথাটি শ্রীগোবিনলীলামূতে একা দশসর্গে 

' স্বাদশধিকশততগঞ্জেরকে ভ্রীরাধাকুন্দলতয়ো রুক্তি- 

গ্রাড়্যুক্তি--_ 

ক। কৃষস্য প্রণক্জনিতূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা । 

কাঁসা গ্রেযস্যপমগ্ডণ। রাঁধিকৈক| ন চান । 

জৈদ্ধাং কেশে দৃশি তরলত। নিষুরত্বং কুচে২স্য!ঃ 

বা! পুর প্রভবতি হরেরা1ধিকৈক| ন চান্তা ॥৪০। 

রুষগা প্রণয়জন 5£ (গ্রণয়সা উৎপত্তি ভূমিঃ) 

ক|?1 এক! শ্রীমতী রাঁধিক। অগ্য (কৃষ্সস্য) 

প্রেয়সী কা? অনুগমগ্ডণ! এক! রাধিকা ন চ 

অন্থা। অপাঃ (রাধায়াঃ) কেশে দৈঙ্গাং 

( কৌটিগ্যং ) দৃশি (নয়নে ) তরগত| ( চঞ্চলত| ) 

কুচে নিষ্ঠুরত্বং ( কাঠিন্ং। যৎ বর্তুতে তশ্মাং এক! 

রাধিক!) হরেঃ বাঞ্থাপৃর্ট্যে ( বাঞ্ছাং পুরয়িতুং ) 

প্রবতি ন চ আন্ত। (কাপি)॥ ৪৪ । 

প্রীরুফের গ্রণয়োৎপত্তি স্থান কে? 

কেবলমাত্র শ্রীমতী রাধিকা ; জীকুষের 

প্রিয়তমা কে ? শনুপগগুণ। জ্ীরাধিকাই, 

অনা কেহ নহে । শ্রীরাধার কেশে 

কৌটিল্য. লোচনে চাঞ্চল্য ও স্তনযুগলে 
কাঠিন্য থাকায় ইনিই একমাত্র প্রীরুষের 
'াঞ্চা পুবণে সমর্থ ॥ ৪৭ 

বাহার মৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে মতাভাম। | 

বীর ঠাঠি কলা বিলাম শিখে ব্রজরাম। 

শ্রীপ্রীচৈতশ্বচরিতাস্বৃত। 
[ অষ্টম পরিচ্ছ্। 

ধার সৌন্দর্য্যাদিগুণ বাঞ্ছে। লক্ষমীপার্বতী | 

ধর পতিব্রতা ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ 

যার সদাণগণের রু্ না পান পার। 

] তার গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥৭২। 

প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণরাধা-পেমতত্ব। 

গুনিতে চাহিয়ে দোহার বিলাম মহত্ব ॥ 

রায় কহে রুষণ হয়ে ধীরললিত। 

নিরন্তর কাগঞ্রীড়া ধাহার চরিত ॥ ৭৩। 

তথাহি ভক্িরস!মৃতসিক্জৌ দক্ষিণবিভাগে 

বিভাবলহ্রধ্যাং গঞ্চদশাধিকশততময্োক2-- 

বিদঞ্ধে। নবতারুণ্যঃ পরিহ|সবিশ[রদঃ | 

নিশ্চিন্তে। ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেরসীবশঃ॥8. 

বিদগ্ধঃ ( লীলাবিল।সময়ঃ) নবতারুণ্যঃ 

(নবযৌবনাস্থিতঃ নিত্যনৃতনঃ) পরিহাসবিশারদঃ 

নিশ্চিন্ত: (চিন্তাস্তররহিতঃ চ) ধ্ীরললিতঃ (নায়কঃ) 

গ্রায়ঃ প্রেমী বশঃ ( প্রেয়সীনাং প্রেমাবশেষ- 

যুক্তানাং তারতম্েন ব্ীভৃতঃ ) স্যাৎ॥ ৪১ ॥ 

লীল|বিলানময়, নবযুবা, পরিহাঁসপটু 
ও চিন্তান্তররহিত নায়ককে ধীরললিত 
নায়ক বলে। ইনি প্রেমানুনারে গায়ই 
প্রেয়মীর বশীভূত হন ॥ ৪১ ॥ 

রাত্রিদনে কুণ্ণব্রীড়া করে র।ধানঙে। 

কৈশোর-বয়ম নফল কৈল ত্রীড়ারক্ষে ॥:8 

তথাছি আাদিলীলায়াং চতুথে যোড়শয্লো কধূতং 

রসামুতবচনম্__ 

বাচ।সথচিতশর্ববরী-রতিকলাপ্র/গল্ভ্যয়ার।ধিকাং 

ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সথীনামসৌ । 
তহক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপ।গ্িত্যপাঁরং গতঃ 

কৈশোরং সফলী করেতি 

কলয়ন্ কুঞ্জ বিহারং ছরি£॥ ৪২ ॥ 



অষ্টম পরিচ্ছেদ ] মধ্াযলীল!। ৭৫ 

বাসাঃ তথুদরে তহর্ষিধনিজনহৃদয়ে, অতিশয়োক্তা। প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর। 
॥ ভক্তজনাস্তঃকরণেযু) চিত্রায় ( চিত্রলেখার, পক্ষে রায় কে ইহা বই-বুদ্ধির গতি নাহি আর। 

যেবা:প্রেমবিলান-বিবর্ত এক হয়। 

তাহ। শুনি তোমার সুখ হয়কিনাহয়॥ 

এত কহি আপন রুত গীত এক গাইল । 

আম্চর্যায় ) ভূয়োতিঃ ( বহুতরৈঃ ) নবরাগহিহল- 
তরৈঃ শ্বরম্ অন্থরজয়ৎ॥ ৪৩। 

হে গোবর্ধননিকুঞ্জবনস্থমত্বকরিরাজ ! 

প্রেমে প্রভু ্ বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল 7৭! শৃর্গার কারুকার্য নুনিপুণ শিল্পী, 

তথাহি গীতং। 

পহিলহি রাগ নয়নতক্গ ভেল | 

অনুদিন বাঢ়ল অধধি ন| গেল ॥ ৭৬॥ 

না সে। রমণ না হাম রমণী। 

দু মন মনোঁভব পেশল জানি । 
এ মখি ! সো সব প্রেমকাহিনী । 

কান্ঠ/মে কহবি বিছুরল জানি ॥ ৭৭॥ 

না খোজলু' দূতী না খোজলনু' আম। 
দুছকে মিলনে মধত পাঁচবাণ ॥ 
অবমো!ই বিরাগ তুছু ভেলি দূতী। 

সুপুরুখ প্রেমক এহন রীতি ॥ ৭৮ | 

তথ|হি শ্রীউজ্জ্লনীলমণৌ স্থাগিভাবকথনে 
দশ|ধিকশততমন্লে ক£__ 

রাধায়। ভবস্তশ্চ চিত্তজতুনী-স্বেদৈধিল!পা ক্রমদ্ 

বু্ন্নত্রিনিকুঞ্জকুপ্জরপতে নিরধুতভেদভ্রমম্। 

চিত্রায় স্বয়মন্থরভীয়দিহ ব্রহ্মা গুহম্মোদরে 

ভূয়োতির্নবরাগহিঙ্থুলভরৈঃ শৃগারকারুঃ কৃতী ॥9৩| 

(হে) আদ্রনিকুঞ্জকুগ্জরপতে ! শূঙ্গ।রকাকঃ 

কৃতী ( নিপুণঃ ) রাধায়াঃ তবতঃ চ চিত্তপ্ততুনী- 
গেদৈঃ (চিত্তে এব জঙ্ুনী লক্ষে গেদৈঃ তদাখ্য- 

সাত্বিকবিশেষবৃত্তিভিঃ অন্তর্বহিদ্রবরূপাতিঃ| পঞ্ষে- 

মুছরগিতাপৈঃ) ক্রমাৎ (শনৈঃ শনৈঃ) নিধুতি- 
. ভেদভ্রমংা, (নিধৃতঃ "ভেদ এব ভ্রমঃ যন্মিন্ 
তথাতৃতং* যথাস্যাত্বথ! ) যুগ্তন্ ( একীভাবেন 

মেলয়ন্) ইহ রক্ষা ওহর্দোদরে:( ব্গাওষেব হর্শং 

। জর দরে, বু, অঙ্ধাণেযুযানি হর্ণাণি ধলিনাং 

প্রীরাধার ও তোমার চিত্বরূপ স্বেদ 

অর্থ অন্তর্বাহা দ্রবীভাবরূপ সাত্বিক- 
ভাব দ্বার! দ্রবীভূত করিয়া ভেদভ্রম 
নিরাশ পূর্বাক মিশ্রিত করতঃ ব্রঙ্গাণড- 

হন্রোদর চিত্রার্থ বুতর নবরাগরূপ হিঙ্কল 

দ্বার! শ্বয়, অনুরধ্িত করিয়াছ ॥ ৪৩ ॥ 

প্রভূ কহে নাধ্যবস্ত অবধি এই হয়। 

তোমার গুমাদে ইহ। জানিল নিশ্চয় 1 

মাধ্যবস্ত মাধন বিনু কেছে নাহি পায়। 

রুপা করি কহ রায় পাবার উপায় ॥ ৭৯॥ 

রায় কহে যে কহাও মেই কহি বাণী। 

কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥ 

ত্রিভূবন মধ্যে এছে আছে কোন্ ধীর। 

যে তোমার মায়।নাটে হইবেক স্থির ॥ 

মোর মুখে বক্তা ভুমি, তুমি হও শ্রোত। | 

অত্যন্ত রহমা শুন মাধনের কথা ॥ 
রাধারৃষ্ণের লীলা এই অতি গুঢ়তর। 

দাষ্য বাৎ্মলাভাবের না হয় শোচর 1৮০ 

মবে এক মখীগণের ইহ] অধিকার । 

মখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ 

সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয় 

সখী লীলাবিস্তারিএ] নখী আব্বাদয় ॥৮১ 

নখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি । 

মহখীভাবে তাহা যেই করে অনুগতি ॥ 

রাধারুষ্জ কুঞ্জমেব৷ সাধ্য মেই পায়। 

মেই নাধ্য পাইতে আরনাহিক উপায় ॥৪২ 



ও 

তথাহি প্রীগোবিনালীলামূতে দপমসর্গে সণ্ড- 

দশরে।কঃ-- 

বিতুরপি সখরগঃ স্বগ্রকাপোছপি ভাবঃ 

দ্গণমপি নহি রাধাকৃফয়ে। ধ। খতে শ্থাঃ। 

গ্রবহতি রসপুষ্ং চিদ্ধিনৃতীরিবেশ£ 

শ্র্নতি ন পদমাসাং কঃ সথীনাং রমজ্ঞঃ ॥ ৪৪ ॥ 

ঈশঃ (ঈশ্বরঃ ) চিদ্দিভূতীঃ (বিনা যথা পুষ্টিং 

ন প্রাপ্জোতি, তৎ) ইব রাধারৃষয়োঃ ভাবঃ 

বিভ্ুঃ ( গরম মহান্) অপি সৃথরূপঃ (আনন্দঘনঃ) 

বগ্রকাশঃ (স্বয়ং গ্রকাশরূপঃ ) অপি স্বাঃ (স্বীয়া: 

' ভয়োঃ রধ।কুষয়োঃ স্বরূপাঃ) য1ঃ ( সথীঃ, তাঃ) 

খত্ে (বিনা) রসপুষ্টিং ন হি প্রবহতি (অতঃ) 

আসং সথীনাং গদং কঃ (রসজঃ ভক্তঃ) ন 

শ্রনতি ? (অপিতু সর্ব আশয়ন্ত্েবেতি ভাবঃ)॥88 

ঈশ্বর চিচ্ছক্তি ব্যতীত যেমন পুষ্টি 

লাভ করেন না, তদ্ধপ রাধাকুষ্জের 

ভাব নর্ধব্যাপক আনন্দঘন ও ম্বগ্রাকাশ 

হইলেও সখী ব্যতীত ক্ষণকালের জন্যও 

রন পোষণ করিতে সমর্থ হয় না। অত- 

এব সেই সখীগণের পদ কোন্ রমজ্ঞ 

ব্ঞ্তি আশ্রয় না করেন ?॥ ৪৪ ॥ 

সখীর শ্বভাঁব এক অকথ্য কথন। 

কৃষ্ণ মহ নিজলীলাঁয় নাহি নখীর মন ॥ 

কৃষ্ণ নহ রাধিকার লীল। মে করায়। 

নিজকেলি হৈতেতাতে কোটিলুখপায় ॥৮৩ 
রাধার স্বরূপ কৃষ্তপ্রেম কল্পলতা | 

সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্পপাতা ॥ 

কৃষ্ণলীলাম্বতে বদি লতাকে ধিঞ্যয়। 

নিজ মেকহইতেপল্ল বাদ্যের কোটিমুখহয় ॥৮৪ 

তথাঠি ীগ্টোবিদ্বলীলামূতে দশমসর্গে যোড়শ- 
(শলোকঃ-- 

ীঙ্গীচৈতগ্যচরিতাম্বৃত [ অষ্টম পরিচ্ছেদ। 

সথ্যঃ গ্ররাধিকায়। বজকুমুদ- 

বিধোহর্লাদিনীনামশক্তেঃ 

সারাংশপ্রেমবলল্যাঃ কিশলয় 

দলপুষ্পাদিতুলাঃ হ্বতুল্যাঃ। 

সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরদ- 

নিচ়ৈরল্নমন্ত্য। মমুষা|ম্ 

জাতোল্লাসা: শ্বসেকাচ্ছিত গুণ- 

মধিকং মস্তি যতন চিত্রম্॥ ৪৫॥ 

ব্রজকুমুদবিধোঃ (ব্রজরূপকুমুদানি তেষ।ম 

আহলাদকতয়। বিধোঃ শ্রীকুষ্চন্ত ) হলাদিননাম- 

শন্তেঃ (হলাদিনীতি নায়ী যা! শক্তিঃ তশ্তাঃ) 

স[রাংশগ্রেমব্যাঃ (সারাংশঃ যঃ প্রেমা সএব 

বল্লী লতা তশ্য।£ ) শ্রীরাধিকায়াঃ সখ্যঃ (ললিতা- 

বিশাখাদয়ঃ) কিশলয়দলপুম্পাদিতুলযাঃ ( অতএব ) 

স্বতুল্1: (রাঁধাঁসদৃশ।ঃ অতঃ ) কৃষ্ণপীলামৃতরস- 
নিচরৈঃ অমুষ্যাং (রাধায়াম্ ) উললসন্তযাং (চ মত্যাং 

তাঃ সখাঃ ) স্বসেকাৎ শতগুণম্ অধিকং জাঁতো- 

সাঃ ( ভবন্তি, ইতি ) যৎ তৎন চিত্রম। ৪৫॥ 

ব্রজকুমুদগণের আনন্দপ্রাদ আীকৃ্- 

চন্দ্রের হলাদিনী নানী শক্তির নারাংশ 

মহাভাবরূপ। প্রীরাধালতার কিশলয় পত্র 

ও পুষ্পাদিতুল্যামখীগণ। অতএব তাহারা 

শীরাধা সদৃশ । এই হেতু কুষ্ণলীলাম্বত- 
রস দ্বারা রাঁধালত। সিক্ত হইয়া উল্লাস- 

যুক্তা হইলে পত্র পুম্পাদিরূপ নখীগণের 

যে স্বীয় মেকজনিত সখ হইতে শতগুণ 

অধিক সুখ হয়, ইহ। আশ্চর্যয নহে ॥ ৪৫ ॥ 

যদ্যপি নখীর কৃষ্ণমঙ্গমে নাহি মন। 

তথাপি রাধিকা যত্বে করান সঙ্গম ॥ 
নান। ছলে কৃষে, প্রেরি সক্ষম করায় । 

আত্ব কুষখসক্গ হৈতে কোটি সুখ পায় 1৮৫ 



চা 

অঠূস পরিচ্ছেদ । ] মধালীলা | ৭ 

অন্যোনো বিশুদ্ধ প্রেমে দরে রস পুষ্ট । | রি উপনগেজভোগক্জদ ওুব্ষন্ধিযে। 

তা সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট । 

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। 

কামক্রিয়া-শাম্যেতারেকহেকামনাম 1৮৬ | 

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্ঘে পঞ্চবিংশক্লোক- 

ধৃতং গৌতমীয়তস্্বচনম্-+ 
প্রেমৈব গোপরামাথং কাম ইত্যগমৎ প্রথ/ম্। 

ইতুাদ্ধবাদয়ৌইপ্েতং বাঞ্স্তি ভগবতপ্রিয়াঃ ॥৪৬। 

নিজেক্ড্রিয় সুখহেতু কামের তাৎপর্য । 

কুষ্ণস্বখের তাৎপর্য্য গোপীভাব বধ্য ॥ 

নিজেন্তিয় ম্খবাগুণ নাহি গোপিকার। 

কষে তুখ দিতে করে এক্ষম বিহার ॥ ৮৭ 

তথাছি আদিলীলাঁয়াং চতুর্থে যড়বিংশঙ্লেক- 
ধুতং শ্রীমত্ত।গবতবচনম্্__ 

যত্তে সবজাতচরণ|শুরুহং স্তনেষু 

তীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দর্দীমহি কর্কশেষু। 
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংংস্থিৎ 

কুর্পাদিভিত্র মতি ধীর্ভবদাযুযাং নঃ॥ ৪৭॥ 

সেই গে।পীভাবাম্বতে যার লোভ হয়। 

বেদধন্ম মর্মতেজি সেইর্লুষ্েরেভজয় ৮৮ 

রাগানুগামার্গে তারে ভজে যেই জন। 

মেই জন পায় ব্রজে ব্রজেক্দ্রনন্দন ॥ ৮৯ | 

ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা]যেই ভজে। 

ভাবযোগা দেহ পাঞ্জা কঙ্চ পায় ব্রজে॥ 

তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শর্তিগণ। 
রাগমার্গে ভি পাইল ব্রজেক্দ্রনন্দন ॥৯০ 

তথাহি শ্রীমস্তাগবতে দশমস্থন্ধে সপ্ত।শীতিতমা- 

ধ্যায়ে ভ্রয়োবিংশঙষ্লোকে ভগবস্তমুদ্দিশ্্ বেদস্বতিঃ-_ 

নিভূতমরুমনোদ্ষদূ়যোগযুজে। হদি যু 

উপ।মতে. তদরয়োহপি যযুঃ প্ররণাৎ। 

বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোহজ্বিসরোজ মৃধা ৪৮ 

নিভৃতমরস্মনোক্ষদৃঢ়যোগবুজঃ (নিভৃতানি 

'যমিতানি মূর্ত মনঃ অক্ষাঁণি ঘৈঃ তে নিভৃত- 

মরুযানোহক্ষাঃ তে চ তে চ দৃঢ়যোগং যুজস্তীতি 

দৃঢ়যোগযু্ঃ চ তে) মুনয়ঃ যৎ ( নির্বিশেষাবি- 

ভববিশেষ বরঙ্গাখ্যং তবং) হৃদি উপ।সতে (ধায়স্তি, 

অন্কৃতবন্তি তু চিরাদেব ) তৎ (এব ভন্ব') অরঘঃ 

অপি শ্মরণাৎ ( ম্মরণমাত্রাৎ তেভযঃ গরথমম্ এব) 

যধুঃ ( গ্রপুঃ তন লীনা বতুবুঃ) উরগেন্্রতোগ- 

ভুজদগুবিষক্তধিয়ঃ (উরগেন্ত্রস্ শেষস্ত ভোগঃ 

দেহঃ তৎ সদৃশয়োঃ তুজদওয়োঃ বিষক্কা ধীঃ যাস|ং ্ 

তাঁঃ) কিয় (তব নিতা-প্রেয়ন্তঃ শ্রীবাধাদয়ঃ হৎ 

যাঃ) তে (তব) অজ্বিসরোজনুধ1ঃ (স্পর্শম।ধু- 

ধর্াণি হ্দ উপাসতে ) বয়ম্ অপি সম: (শ্রীমরনা- 

বজগোগীত্ প্রাপ্ত কায়বাহেন তত্ত,ল্যরপাঁঃ) সম- 

দৃশঃ তত্থাবাস্থগতভাবাঃ চ সত্যঃ তাঃ যযিম) ॥৪৮া 

শর্তিগণ কহিলেনঃ হে গুভো! 

প্রাণ মনঃ এবং ইন্দ্রিয়গণ সংবম পূর্বাক 

দুঢযোগযুক্ত মুনিগণ হৃদয়ে যে তত্ব উপা- 

নন! করেনঃ অরিবর্গ শক্রভাবে স্মরণ 

করিয়াও তাহাই গ্রাণ্ড হইয়।ছে। সর্প 

দেহাঁরুতি আপনার ভূজদণ্ডে অতিশয় 

আমক্তচিত্ত গোগীগণ আপনর স্পর্শ 

গাধূর্্য সাক্ষাৎ বক্ষঃ্থছলে ভজন করেন। 

আমর! ( শ্রত্যভিমানীদেবতা ) তাহাতে 

অযোগ্য হইলেও, ননদব্রজে গোপীদেহ 

গাণ্ডিপূর্বাক কায়ব্যহ দ্বারা তাহাদের 

সদৃশ! হইয়। তাহাদের ভাবের অনুগত 

ভাব লাভ করতঃ তোমার স্পার্শমাধূর্য্য 

অনুভব করিব ॥ ৪৮ | 

সমদৃশ শব্দে কহে সেই ভাবে অনুগতি। 

দমা শব্দেকহেআতির গোঁপীদেহ প্রার্ডি ॥ 



৮ প্ীপ্ত্ীচৈতম্থাচরিতা মুত । /[ অটম পরিচ্ে। 

ভাঙ্ি পঞ্জুনূদা হে কৃষ্মগগানন্দ। এত শুনি প্রভূ তারে কৈল আলিঙ্গন। 
বিদিম গে ন[হি পায় ব্রজে কৃষ্চন্ত্র ॥৯১ দুইজন গলাগলি করেন ক্রন্দন ॥ 

এই মত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইল। | 

প্রাতঃকালে নিজনিজ কার্ষ্য ছুহে গেলা ॥ 

বিদায় সময়ে ভূর চরণে ধরিয়া। 
রামানন্দ কহে কিছু বিনতি করিয়া ॥৯৪ 

মোরে ক্ূুপা করিতে প্রভুর ইহা! আগমন । 

অয়ং গোপিকাহিতঃ ভগবান ইহ (সংগারে | দিন দশ রহি শোধ মোর ছু মন | 
বর্তমানানাং ) যগ! ভক্ষিমতাং হাখাপঃ €হাথেন তোমা বই অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে। 

আগতে ইতিও দেহিলাং (দেহাতিমান্লাত। তোমা রই জনা নাহি রকজেন দিতে । . তাগসাধীনাং ) জ্ঞনিনাং ( নিবৃপ্তাভিমানিন|ম্) [ গভু কহে আইলাম ০ তোমার গুণ। 
আম্মহতানাম্ (আশ্মজ্ঞনিনাং ) চ (তথা সুখাপঃ) 

কৃষ্ককথা গুণি। শুদ্ধ করাইতে মন ॥ 
০০৪ যৈছেশুনিলতৈছে দেখিল তোমারমহিম] | 

এই গোপিকান্ুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ | রাধক্কফ গ্রেমরন জ্ঞানেরভুমি শীমা ॥৯৫ 
এই সংসারে বর্তমান ভক্তিমন্ত ব্যক্তি- : দশ দিনের কা কথা যাবৎ আমি জীব। 
গণের যেরূপ সুখলভ্য, দেহাভিমাণী ; তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥ 
তাপনগণের ব| নিরৃতাভিমানী জ্ঞানী-; নীলাচলে তুমি আমি রহিব একসঙ্গে । 
দিগের তদ্দণ তখলভ্য নহেন ॥ ৪৯ | | সুখে গেোঙাইব কাল কৃষ্$কথা-রলে ॥ 

এত বলি ছুহে নিজ নিজ কার্যে গেলা । 
শঙ্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আমিঞা মিলিল। ॥ 
অন্যোন্যেমিলিঞা ছু হে নিভৃতে বশিএ| | 
প্রশ্ে!তর গোঠী করে আনন্দিত হঞ] ॥ 

তথাহি শ্রীমন্ত্াগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে 
ধোড়শশ্লোক2- রি 

নায়ং সুখাপে! তগবান্ দেহিনাং গোপিকাস্থতঃ। 

জানিনাধাত্বতৃতান।ং যথ| ভক্তিমন্তমিহ ॥৪৯| 

অতএন গোপীভাঁব করি অঙ্গীকার। ূ 

রাত্রি দিনে চিন্তে রাধাক্ষ্জের বিহার | 

নিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাহাঞ্ি। মেবন। 

সখখভাবে পায় রাধারুষ্ের চরণ ॥ ৯২॥ 

গে।পী অন্গতি বিনু এর জ্ঞানে | ূ রড পুছেন রামানন্দ করেন উত্তর | 

ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥ এই মত সেই রাত্রি কথা পরম্পর ॥ ৯৬। 
তাহ।তে দৃষ্টান্ত, লক্ষ্মী করিলা ভজন। | প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে নার ॥ 
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন |৯৩ ! রায় কহে কৃষ্ণভক্তিবিনু বিদ্যা নাহি আর। 

কীর্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ বড় বীর্তি। তথাছি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে সপ্তদশক্লে(কধতং 
কুষ্ণভক্ত বলিয়। যাহার হয় খ্যাতি ॥ শ্রীস্তাগবতবচনম্। 

নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ: সম্পত্তি মধে) জীবের কোন সম্পত্তি গণি । র্যোধিতাং নলিনগন্ধরচাং কুতোহস্থাঃ। রাধাকফে প্রেম যার সেই বড় ধনী 1৯৭ 
রাসে।ৎসবেহন্ত ভূজদগুগৃহীতক$- দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর । 'ঙ্ধাশিধাং ব: উদগাদ ্হদবীগাদ্া ৫1. : কৃত বিরহ বিশ্ব দুঃখ নাহি আর 



অষ্টম পরিচ্ছো। 

মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি। 

মধ্যলীলা।: ণট 

তন্তর্য।মী ঈশ্বরের এই রীতি হয়। 

কুষ্ণপ্রেগ ধার সেই মুক্ত শিরোমণি ॥ ৯৮ বাহিরে না কহে বস্ত প্রকাশে হদয়।১০৩ 

পান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্্ম। 
তথ।হি শ্রীমন্তাগবতে প্রথমন্ন্ধে গ্রথমাধ্যায়ে 

রাধাকুফের প্রেমাকেলি যে গীতের মর্ম ॥ | গ্রথমক্্রোকঃ_ 
শ্রেয়া মধ্যেকোন্শ্েয়ে!ঙ্গীবের হয় নার। 

ুষ্ভক্ত সঙ্গ বিনু শ্রেয়ো নাহি আর ॥ 

কাহার ম্মরণ জীব করে অনুক্ষণ | 

কুক্চনাম গুণ লীল] প্রধান স্মরণ | ৯৯॥ 

ধ্োয় মধো জীবের কর্তব্য কোন্ ধ্যান । 

রাধারু*্-পদানুক্দ ধ্যান প্রধান ॥ 

সর্ তেজি জীবের কর্তব্য কীহ। বাম। 

ঞীরন্দাবন ভূমি সীহ! নিত্য লীলারান॥ 

শ্রবণমধ্যে'জীবের কোন শ্রেষ্ঠ শ্রণণ। 

রাধাক্কষ্ণ প্রেমকেলি কর্ণরধায়ন ॥ ১৭* | 

উপান্যের মধ্যে কোন্ উপান্য গ্রধান। 

শ্রেষ্ঠ উপান্য যুগল রাধাক্কমঃ নাম ॥ 

মুক্তিভক্তি বাঞ্ছে বই কী'হ। ছুহার গতি । 

স্থাবরদেহে দেবদেহে যৈছ্ধে অবশ্থিতি ॥ 

অরণজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিশ্বফলে । 

রনজ্ঞ কোকিল খায়:প্রেমা্র মুকুলে ॥ 

অভাগিয়। জ্ঞানী আন্বাদয়ে শু জ্ঞান | 

কৃষ্ণপ্রেমাস্থতপান করে ভাগ্যবান ॥ ১১ 

এই মত.দুইজন কৃষ্কথাবেশে। 

হৃতাগীত রোদনে হইল রাত্রি শেষে ॥ 

দু'হে নিজ নিজ.কার্ষ্যেঃচলিল। বিহ|নে । 

সন্ধ্যাকালে রায়আনি মিলিল। আর দ্রিণে ! 

ইষ্ট গোষ্ঠী কৃষ্ণকথ1-কহি.কখোক্ষণ। 

প্রভুপদে ধরি রায় করে নিবেদন ॥ ১০২ 

রুষ্তন্ব রাধাতত্ব প্রেমতত্ব সার । 

রলতত্ব লীলাতত্বঃবিবিধ:গ্রকার ॥ 
এত তত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন । 

ব্রদ্মারে বেদ যৈছে পড়াইল নারায়ণ । 

ৰ জন্মাদ্যন্ত যতো হহবয়[দিতরতশ্চার্থেষতিজঃ শ্বরাটু . 

| তেনে ব্রহ্ম হাদ! য আদিকবয়ে মুগ: যৎ সুএয়ঃ। 

ৃ তেজেবারিমুদংবথ। বিনিময়ে! যন্ত্র ভ্রিসর্গোহ্মৃষ! 

ধায়! ম্বেন সদা নিরম্তকুকং সত্যাং পরং ধাঁমাহ 1৫১ 

ঘথেষু কাধ্যমাজেয) অঙ্বয়াংইতরতঃ (মন্বয়- 

ব্তিরেক[ভ্যাং) চ যত অন্ত (গ্রত্যক্ষাদি গ্রমাণ- 

পিদ্ধন্ত অনস্তকোটি বন্ধ। গাত্বকন্ত জগতঃ) অন্মাদি 

( জন্মস্থিতিতঙ্গং তত) যতঃ (নিমিত্তোপাদ|ন- 

ন্ব্ূপাৎ পরমেশরাৎ ভবতি 5) অভিজ্ঞঃ 

(অণ্ভতঃ সর্ধবপ্রকারেণ সামান্ততঃ বিশেষতঃ চ 

সর্ধং জানাতি যঃ চ) শ্বরাটু ( গ্বেন এব র।জতে, 

ইতি স্বতঃলিঙ্ধজ্ঞানঃ) বত (যন্মিন্ ব্রঙ্গণি বেদে ) 

সুরয়ঃ (জ্ঞনিনঃ বরঙ্গাদয়ং ) অপি মুহস্তি ( মোহং 

প্রাপ্ন বস্তি তৎ) ত্রদ্ধ (তং বেদম) আদিকবয়ে 

(ত্রহ্ধণে ) সদা (মননি) যঃ (চ) তেনে (গ্রকা- 

শিতব।ন্। যথা তেজোনারিমৃদাং বিনিময়ঃ ব্যত)য়ঃ 

অন্থল্মিন্ অন্তবভাল:) অিসগ: (অন্থাণ।ং ময়! 

গুপ।নাং তমোরজঃসতাম|২ সঃ ভৃতেঞ্জিয়- 

দেবত।র”2) ত্র শুদ্ধে ভগবত স্বরূপে) অমৃষ! 

( সঙ্ত্যঃ, মৃষ। মিথ্যা! ব| তং) শ্বেন ধায়। ( মহন) 

মদ নিরত্তকুহকং (নিরন্তং কুইকং কপট: যশ্মিন্ 

যেন ৰ1 সং ) সঙ।ং ( সত্যন্বরূপং ) পরং ( পরসে- 

শ্বঃ়ং) বীমাহ (ধ্যায়েম )॥ 

যদ্বা-_জন্থয়াৎ ( অন্ুগচ্ছতি সরদ। নিজপরমা- 

নদদশক্তিরূপায়াং তন্তাং ভীরাধায়াম্ আসো 
ভব্তীত। এ$ফ; তশ্মৎ যন্মাত্তথ1) ইতরতঃ 

( ইতরশ্ত|শ্চ তন্ত সদ! ছিতীয়ায়াঃ শ্রুরাধায়। এব) 

যতঃ (যস্তাঃ) জাদ্যহ্ক (আদিরসন্ত ) জন্ম (প্রাহ- 

ভাব) যৌ এব আদিরদবিদ্যায়।ঃ পরমনিধানম্। 

অতএবতয়ে|রতাুত(বগ|সমা ধুরীধুরীগতা মুদদিশতি, 



৮৪ 

যঃ) অর্থেদু (তত্তদ্থলাদকলাপেযু) অভিজঃ 

( বিদঞঃ, ধা! 5) শ্বরাট্ ( স্বেন তথাবিধেন আত্মন! 

রাজতে বিগসতীতি। অতএব সর্বতে২পি 

আশ্চর্যবপয়োঃ ভয়োঃ বর্ণনে মম ততকুপৈব 

সাঁমগ্রীত্যাহ ) আ[দিকবয়ে ( প্রথমং তল্লীলা বর্ণনম্ 

আরভমানার় মহাং শ্রীবেদব্যাসায়) হা (অন্তঃ- 

করণদ্বারৈব ) ব্রহ্ম (নিজনীলাপ্রতিপাকং শব- 

বর্ধ যঃ) তেনে ( আরম্তঘমকালমেব যুগপৎ সর্ব- 

মিদং পুরাণং মম হুদি গ্রাকাশিতবান্) যৎ ( যন্তাঃ 

চ) শৃরয়ঃ ( শেযাদয়োহঙ্ঈি) মুহাস্তি (স্বরূপ- 

: সৌন্দর্য গুণাদিভিঃ অত্যতুত! কেয়মিতি নির্বাক্ত,ম্ 

আরন্ধ। নিশ্েঠং ন শরুবস্তি। তয়ে!£ আশ্চর্ধ্য- 

রূপত্বং ব্যনক্তি ) তেজোবারিমুদাম্ (অটৈতন্া- 

ন[মপি) যখ। (যেন গ্রকীরেণ) বিনিময়ঃ (পর- 

স্পরং স্বজাববিপধ্যয়ে। ভবতি তথ|। যো বিভ্জত 

ইতি শেষঃ। বাকাখেষঞ্চ ভাবাভিভূতত্বেন ন 

বক্ত, শন্তবানিতি গম্যতে। তত্র তেঞমঃ 

চন্ত্রাদেঃ তংপননথকা্ত বিশ্কারতাদিনা বারি মুদ্বনি- 

স্তেজশববর্মাবপ্িঃ| বরিণে। নদ্যাদেশ্চ তৎ- 

সংসর্গ বংশীণাগ্ক(দিনা বহ্যাদি তেছবৎ উচ্চুনতা- 

প্রাপ্ধি, পাধাণ।ধি মৃদ্ধ্চ ওভ্তগ্রাপ্ত;। মুদধ 

পাযাণাদেঃ তৎকান্তকন্দলীচ্ছবরতত্বেন তেজেবৎ 

উদ্জ্রপতা গ।প্রিত, বংশীখাদ্যাদিন। বারিণচ্চ দ্রবত! 

প্রথপ্রিরিতি। তদেতৎ সব্ং তণ্ত লীলাবর্ণনে 

প্রসিদ্ধমেন) যন্ত্র ( যন্ত।ং চ বিদ্যমানার|ং ) ত্রিপর্গঃ 

( ব্রিধা মর্গ; শ্রীহুপীগেতি শক্তিত্রমী গ্রাদুত।বো ব| 

ছারকামথুধানৃন্গ(বনানীতি স্থানত্রয়গতখকি বর্গত্র় 

প্রাচুর্ভাপো ব। বুঙ্গাধন এব রসব্যবহবেণ সুহদুধ1- 

সীনগ্রতিপক্ষনায়িক।রূপ ত্রিভেদানাং সর্বাসামপি 

র্জদেবীনামেৰ প্রাছূর্তীবো বা) মৃয| (মিখোব। 
যন্তাঃ সৌনার্য/।দি গুণসম্পদ| তাস্তাঃ কান্ত ন 

কিঞ্িদিয গ্রয়োজনমর্হতীত্যর্থঃ ) ম্বেন ধায় (শ্ব- 

গ্রতাবেন) সা নিরস্তকুহকং (নিরস্তং স্বলীলা 

প্রতিবন্ধকানাং জরভী গ্রভৃতীনাঁং গ্রতিপঞ্ষনায়ি' 

কানাং' চ কুহকং মায়! ষেন তৎতথ1) মত্যং 

( তাদৃশন্বেন নিত্যসিদ্বম। যদ্ধা পরম্পরং বিলাসা- 

প্রী্গীচৈতগ্থচরিতাম্ৃত। [ অষ্টম পরিচ্ছেদ 

দিভিঃ অনবরতম্ আননাসন্দোহদানে কতসতা” 

মিব জাতম। তত্র নিশ্চলমিতার্ঃ। অতএব ) 

পরম্ ( অন্তত্র কুত্রাপি অদৃষ্টগুণলীলাদিভিঃ বিশ্ব" 

বিশ্মাপবত্ব।ৎ মর্বতোহপুযুংকষ্টম্ তং পরমশক্কি- 

শক্তিমন্ত্েন(ভিশয়িতমহ।ভাবরসেন ঝ| পরম্পর- 

মভিন্নতাং গতয়োরৈকাং ) ধীমহি ॥ ৫১ । 

যিনি সৃষ্টবস্তমাত্রেই মত্ম্বরূপেবর্তমান 

আছেন বলিয়া উহার অস্তিস্ব প্রতীত 

হইতেছে এবং অবস্ত অর্থাৎ আকাশ- 

কুস্থমাদি অলীক পদার্থে ধাহার কোন 
নশ্বর্ধ নাই বলিয়।ই তত্মমুদায়ের উপ- 

লব্ধি হইতেছে না; সুতরাং যিনি এই 

পরিদৃশ্টমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও 
প্রলয়ের কারণ, যিনি সর্ধাজ্ঞ ও স্বতঃনিদ্ধ 

ক্র।ণব্বপ্ণপ এবং যে বেদে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ 

হন, মেই বেদ যিনি আদিকবি ব্রক্মার 

হৃদয়ে সঙ্গল্লমাত্রে গরকাশ করিয়াছেন, 

এবং তেজঃ জল্ ব। মৃত্তিকার বিকার 

স্ব্্প কাচাদিতে এ বস্তু নকলের এক 

বন্তন্তে অন্য বপ্ুর ভ্রম, যেপ্নপ অধিষ্ঠানের 

নত্যন্ব হেতু মত্য বলিয়। প্রাতীত হয়, 
তদ্দপ বাহার মত্যতায় মত্ব+ রজঃ ও 

তমঃ এই গুত্রয়ের সৃষ্ট, ভূত, ইন্দ্রিয় ও 
দেবতা বন্ততঃ মিথ্যা হইলেও নত্যণ্ধরূপে 

প্রতীত হইতেছে, অথব। তেজে জল 

অ্রমাদি যেরপ বস্ততঃ অলীক; তদ্রপ. 

ধাহা ব্যতিরেকে গুণত্রয়ের সু সকলই 
মিথ্যা, (মাহার পরমার্থ সত্যন্ব প্রতি- 

পাদন জন্য আদ্যন্তযুক্ত অনার বিশ্বের 

বস্ততঃ মিথ্যাত্ব না হইলেও মিথ্যাত্তব উত্ত 
হইয়াছে) এবং হ্বীয় তেজঃ 'গ্রাভাবে 

যাহাতে মায়িক মন্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে 



অষ্টম গরিচ্ছেদ । ] মধ্যলীনা | ৮১ 

সেই সত্যপ্বরপ পরমেশ্বরকে ধ্যান 

করি | ৫১॥ 

এক মংশ্য় মোর আছয়ে হৃদয়ে । 

কপ করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥ 

পহিলে দেখিলু তোমা সঙ্ন্যাসীশ্বরপ। 

এবে তোম] দেখে মুঞিও শ্যামগোপরূপ ॥ 

তথাহি তত্রৈব দশমন্বন্ধে পঞ্চতরংশধ্যায়ে 
ননময্লোক- 

বনলতাস্তরব আঁত্মনি বিষুং 

ব্ঞয়স্ত্য.ইব পুষ্পফল।ঢ্যাঃ। 
প্রণতভারবিটপাঃ মধুধারাঃ 
প্রেমহষ্টতনবে! ববৃষুঃ শ্্ ॥ ৫৩ ॥ 

প্রণতভারবিটপ|ঃ পুষ্পফলাঢা। প্রেমহঠতনবঃ 
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা || বনলতা: তরব: (5) আত্মনি বিষ ব্য্তঃ 

তার গৌরকান্ত্ে:তোমার সর্বাঙ্গ ঢাকা || (গ্রকাশমানং কুচত্তাঃ) ইব মধুধারাঃ বৰৃষঃ শ্ব॥৫৩ 
তাহাতে প্রকট দেখি গ্ীবংশীবদন | 

নানা ভাবে চঞ্চল তাছে কমলনয়ন ॥ 

এই মত তোমা দেখি হয় চমতকার। 

অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥ ১০৪॥ 

প্রভু কহে কৃষ্ণ তোমার গ্রাঢপ্রেম হয়। 

প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥ 

মহাঁভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম ! 

তাহ। তাহা হয় তর কুষের স্ফুরণ ॥ 

স্থাবর জঙ্গ ম দেখে না" দেখে তার মূ্ডি। 
মর্ধত্র হয় নিজ ইষ্টদেব শুত্তি ॥ ১০৫ ॥ 

তথাছি শ্রীমন্তাগবতে একাদশস্বন্ধে দিতীয়া- 

ধ্যায়ে ভ্রিচত্ারিংশশ্লো কঃ. 

সর্বতৃতেষু যঃ পশ্ঠত্তগবস্তাবমাত্মনঃ। 
তূতানি ভগবত্যঝ্মন্যেষ ভাগবতোত্বমঃ ॥ ৫২ 

যঃ সর্বভৃতেযু আত্মনঃ ভগবস্ত/বং গষ্ঠেৎ 

( অন্ুভবতি ) আত্মনি ভগবতি ভূভানি ( চ) এষঃ 

ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫২॥ 

যিনি চেতন ও অচেতন সকল পদার্থে 

অধিষ্টিত আত্মাকে ভগবানের আবি- 
ভাব ম্বরূপে দর্শন করেম এবং যিনি 

আবিভূতি আত্মন্বরূপ শ্রীভগবাঁনে নকল 

পদ্দার্কেই দর্শন করেন, তিনিই উত্তম 
ভগবন্ডক্ত ॥ ৪২ ৃ 

১১ 

হে সখি! ভারাবনত শাখা, পুষ্প- 

ফল্লান্বিত গ্রেমহ৪ শরীর বনলতা ও তরু 

সকল আপনাতে বিষণ প্রকাশমান ইহ 

সুচনা করিতে করিতেই যেন মধুধার। 
বর্ষণ করিয়। থাকেন ॥ ৪৩ ॥ 

শ্ীরাধাকৃষে তোমার গাঢ় গ্রেম। হয়। 

যাহা তাহা রাধার তোমারে স্ফুরয়॥ 

রায় কহে গ্াতু তুমি ছাড় ভারিতুরি। 

মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি ॥১০৬ 

্ীরাধার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার । 

নিজ রনখআন্ব।(দিতে কলে অবতার ॥ 

নিজ গৃঢ় কার্য তোমার প্রেম আদ্বাদন। 

আনুমঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন | 

আপনে আইলা মোরে করিতে উদ্ধার । 

এবে যে কপট কর কোন্ ব্যবহার ॥১*৭ 

তবে গ্রাডু ইাঁসি তারে দেখাইল স্বরূপ। 

রসরাজ মহাভাধ দুই একরূপ | 

দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মুর্ছিত। 

ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভুমিত ॥ 

প্রা তারে হস্ত ম্পর্শি করাইল চেতন । 

সন্নযানীর বেশ দেখি বিশ্দিত হইল মন ॥১*৮ 

আলিঙ্গন করি গ্রতু কৈল আশ্বানন। 

তোমা নিনু এ রূপ না দেখে কোন জন ॥ 



৮২ 

গোর তত্ব লীলারম তোমার গোচরে। 

সতএব এই রূপ দেখাইল তোমারে ॥ 

গোৌর-অঙ্গ নহে গোর রাধাঙস্গশনি। 

গোপেন্দ্রশ্তবিনুর্তোহো নাম্পর্শেঅন্যজন | 

তার ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। 

তবে কুষ'াধুর্্য রম করি আস্বাদন | ১০৯ 

তোঁনারঠান্চিআমারগুপ্ত নহেকোনকর্মম | 

লুকাইলে গ্রেম বলে জানে সব মর্ম | 
গণ র।খিও কাহা না করিহ প্রকাশ | 

আগার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস ॥ 

আমি এক বাতুল তুমি দ্বিতীয় বাতুল। 

অতএব তোম।য় আমার এক সমতুল ॥ 

এইরুপে দশ গাত্রি রামানন্দ মঙ্গে। 

সুখে গোডাইল গ্রন্থ কৃষকথ। রঙ্গে | 

ণিগৃ্ ব্রজের লীলারসের বিচার। 

অনেক হৈল তার ন। পাইল পার ॥১১৩। 

তাম। কাসা রূপ। মেলা রত চিন্তামণি । 
কেছে। যদি কহ! পোত! পায় এক খনি ॥ 

ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তম বস্ত পায়। 

শ্রীহীচৈতগ্ঘচরিতায়ত। [ অষ্টগ গরিচ্ছো। 

বিদ্যাপুরে নানামত লোক ঠবমে যত। 

প্রভু দেখি বৈষব টৈল ছাড়ি নিজ মত ॥ 
রামানন্দ হৈল! এভুর বিরহে বিহ্বল । 
প্রভুধ্যানে রহে বিষয়ছাড়িয়ামকল ॥১১২ 

নংক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন । 

বিস্তারি বর্ণিতে নারে মহআবদন ॥ 
সহজে চৈতন্যচরিত্র ঘন ছুর্ধপুর | 

রামানন্দ চরিত্র তাছে খণ্ড প্রচুর ॥ 

রাধারুঞচলীল। তাতে কপুরি মিলন | 
ভাগ্যবান যেই সেইকরেআব্বাদন ॥ ১১৩ 

যেই ইহা একবার পিয়ে কর্ণদঘবারে। 

তার কর্ণলোভ ইহ। ছাঁড়িতে না পারে ॥ 
নর্বাতত্ব জ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে। 

প্রেমভক্তি হয় রাধাকুঞের চরণে ॥ 

টৈতন্যের গৃঢ়তত্ব জানি ইহা হৈতে। 
বিশ্বান করি শুন তর্ক না করিহ চিত্তে | 
অলৌকিক লীলা৷ এই পরম নিগৃট। 
বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় অতি দূর ॥১১৪ 

শ্ীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ। 
তৈছে প্র্মোত্তর কৈল প্রভু রামরায় ॥১১১, ধাহার সর্বন্ধ তারে মিলে এই ধন ॥ 

আর দিন রায় পাশ বিদায় মাগিল।। 

বিদায়ের কাঁধে তারে এই আজ্ঞা দিল] ॥ 

বিষয় ছাড়িয় তুমি যাহ নীলাচলে। 

আমি তীর্থ করি তাহাআ'গিব অল্পকালে ॥ 

দুই জন নীলাচলে রহিব একনঙে। 

সুখে গোঙ|ইব কল কৃষ্চকথা রঙ্গে ॥ 

এত বলি রাম।নন্দে করি আলিঙ্গন। 

ত|রে ঘরে পাঠাইয়। করিল। শয়ন ॥ 
প্রাতঃকালে উঠে এভু দেখি হনুমান্। 

' তারে নমস্করি দক্ষিণ করিলা প্রয়াণ ॥ 

রামানন্দরায়ে মোর কোটি নমস্ক!র | 
ধার মুখে কৈল এছভু রসের বিস্তার ॥ 

দামোদব স্বরূপের কড়চা অনুসারে । 

রামানন্দ মিলন দীল। করিল গ্রাচারে ॥ 

গ্রারপ রঘুনাথ পদে ধার আশ । 

চৈতন্য চরিতান্বত কহে কষ্দাম | ১১৫ ॥ 

ইতি গ্রীচেতন্যচরিতাহবতে মধ্যখণ্ডে 

রামানন্দনঙ্গোতমববর্ণন নামাইম 

পরিচ্ছেদ ॥ ৮ ॥ 
ইতি গ্রাচগ্5রিতাযুতে মধাথণ্ডে শ্রীটৈতন্তখ্বরূপ শ্রীন্তাঘলালপদারবিনাসেধি-বিনোদবিহারিগো শব মি 

ক্ৃতান্বযবোধিনী ও স্থুবোধিনী সমস্থিত রামাননরায়সমোৎসবনামাইম্পরিচ্ছেদঃ |৮ ॥ . 



শর্ট 

নবম পরিচ্ছেদ । 
৩১ 

নানামত গ্রহগ্রস্ত।ন্ দক্ষিণ।ত্যজনহ্বিপ|ন্। 

কৃপারিণ| বিমুচোতীন্ গৌরচ্চক্রে ন বৈষঃবান্ 1১। 

সঃ গৌরঃ নানামতগ্রহগ্রস্তান্ (নান। বছ- 
বিধানি মত।নি এব গ্রহাঃ নক্রাঃ তৈঃ গ্রস্তান্ 
গিলিতান্) দাক্ষিণাতাজনদ্বিপান্ ( দাক্ষিণাত্য- 

জনাঃ এব দ্বিপ|ঃ গজাঃ তান্) কৃপারিণা (কপা- 

চক্রেণ, গ্রহেভ্যঃ) বিমুচ্য এতান্ বৈষ্ণবান চকে ॥১ 

গৌরাঙ্গ নাঁনাবিধমতরূপ কু্তীর 
কর্তৃক গ্রন্ত দাক্ষিণাত্য জনরূপ হস্তি- 
গণকে রূুপারূপ চক্র বারা বিমুক্ত করতঃ 

বৈষ্ণব করেন ॥ ১৪ 

জয় জয় প্রীচৈন্তন্য জয় নিত্যানন্দ | 

জয়াৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত রন্দ | 
দক্ষিণগমন গতর অতি বিলক্ষণ। 
সহজ মহজ্ তীর্থ করিল দর্শন ॥ 

মেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল। 

সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল ১ 

তীর্ঘবাত্র/য় তীর্ঘক্রম কহিতে না পারি । 

দক্ষিণ বামে হয় তীর্থ গমন ফেরাফেরি ॥ 

অতএব নাম মাত্র করিয়ে লিখন । 

কহিতে ন। পারি তার যথা অনুক্রম ॥ 

পূর্ববৎ পথে যাইতে যে পায় দর্শন ! 

যেই গ্রামে রহে, মেই গ্রামের যত জন ॥ 

সবেই বৈষব হয়, কহে কুঞ্ণ হরি। 

অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে মেই বৈষ্ণব করি॥২। 
দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার । 

কেহ কম্মা কেহ জানী পাষণ্তী অপার ॥ 

মেই সব লোক প্রভুর দর্শন গ্রাভাবে। 

নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল। বৈষ্ণব ॥ 
বৈষুবের মধ্যে রাম উপামক অব। 

কেহ ত্বাদী, কেহ হয় প্রীবৈষ্ণব ॥ 

মে সব ধৈষ্ঞব মহাপ্রভুর দর্শনে | 

কৃষ্ণ উপাসক হয়] লয় কৃষ্ণনামে ॥৩॥ 

রামরাঘব রামরাঘব রামরাঘব রক্ষ মাং 

রুধ্কেশবরৃষঃকেশবকৃষ্ণকেশবপাহিমাৎ।৪ 

এই শ্লৌ(ক পথে পড়ি করিলা প্রয়াণ । 

গৌতমীগঙ্গীতে যাই কৈলা তাছা স্নান ॥ 
মল্লিকাঞ্জুন তীর্ঘে বাই মছেশ দেখিল। 
তাহা! সব লোকে কৃষ্ণ নাম লওয়াইল ॥৫॥ 

দামর।ম-মহাদেব করিল দর্শন। 

অহোবল নুদিংহেতে করিল গমন ॥ 

নৃমিংহ দেখিয়! তারে ঠকল নতি স্তুতি । 

নিদ্ধবট গেলা ধাহ। ভ্বীনীতাপতি ॥ 

রঘুনাথ দেখি কৈল প্রণতি সুবন । 
তাহ। এক বিপু তারে কৈল নিমন্ত্রণ | 
মেই বিপু রাঁমনাম নিরস্তর লয়। 

রামনাম বিনু অন্য বচন মা কয় ॥ 

মেই দিন তার ঘরে রহিল ভিক্ষা! করি। 

তারে কুপা করি আগে চলিল!গৌরহরি॥৬ 
চ্ন্দক্ষেত্র তীর্ঘে কৈল হ্ছন্দ দরশন । 

ভ্রিমট আইল। উহ! দেখি ত্রিবিক্রম ॥ 

পুনঃ সিদ্ধবট আইল। সেই বিগাঘরে। 
নেই বিপ্র কষ ন।ম লয় নিরন্তরে ॥ 

ভিক্ষা করি মহাগ্রতু তারে গুশ্প কৈল। 

কহ বিগ্র এই তে(মার কোন দশ। হৈল | 



৮৪ রপ্রীচৈতগ্ঘচরিতায়ত | [ নবম পরিচ্ছেদ । 

পুর্বে ভূমি নিরন্তর কহিতে রামনাম। 

এবে কেন নিরম্তর কহ কঞ্চনাম ॥ ৭॥ 

বিএ কহে এই তোমার দর্শনগভাব। 

তোমা দেখি গেল মোর আজম্ম স্বভাব ॥ 

বালযাবধি রামনাম গ্রহণ আমার । 

তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার ॥ 

সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বমিল | 

কুষনাম স্ফুরে রামনাম দূরে গেল ॥ 

বালাকাল হৈতে মোর ন্বভাব এক হয়। 

নামের মহিমা-শান্ত্র করিয়ে অঞ্চয় ॥ ৮ ॥ 

তথাহি পদ্মপুরাণে শ্রীরামনন্ত্রন্ত শতনামন্তোত্রে 
অ্টমঞ্রেরকঃ-_ 

রমস্তে যোগিনোইনস্তে সত্যানন্থে চিদআনি। 
ইতি রাঁমপদেনাসৌ পরং ব্রঙ্গাভিধীয়তে ॥ ২॥ 

যোগিনঃ অনস্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি বমস্তে। 

ইতি রামপদেন অসৌ। (দাঁশরথি:) পরংব্রক্ধ অন্ডি- 
ধীয়তে ( কথ্যতে )॥ ২॥ 

অপরিছিন্ন, সত্যানন্দ, চিতম্বরূপ তত 
যোগিগণ রমণ করেন। এই রাম পদ 
দ্বার দশরথ পুজ্রই পরব্র্ম শব্দে বোধিত 
হন॥২॥ 

তথাহি শ্রীমহাঁভারতে উদ্যগপবর্বীয়ৈক- 
সপ্তৃতিতমাধ্যায়ে চতুথগ্নেকঃ--- 

কষিভূবাঁচকঃ শবে! ণশ্চ নির্তিবাচক£। 
তয়োরৈক্যাং পরংব্রহ্গ কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩॥ 

কৃষিঃ শব্দ: ভৃবাঁচকঃ ( সত্বাবাচকঃ) ণঃ চ 
নিব তিবাচকঃ ( আননাঁবাচকঃ) তয়োঃ (কৃষিণ 
কারার্থয়োঃ) একং কঞ্কঃ ( এব ) পরংব্ঙ্ধ ইতি 
অভিধীয়তে ॥ ৩ ॥ 

কৃষি ধাতু সত্তাবাচক এবং ণ শব্দ 
আনন্দবাচক। এই দুয়ের একা পরং- 
বরঙ্গাই রুষ্তরূপে কথিত হন ৩॥ 

পরং ব্রদ্ধ দুই নাম সমান হইল । 

পুনঃ আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল ।৯। 

তথাহি পল্পনগুরাণে এ্ররামচন্ত্রতশতনামন্তোত্রে 
নবমগ্লে! কঃ--- 

রাম রামেতি রাঁমেতি রমে রামে মনোরমে | 

সহম্রনামভিস্তলযং রাঁমনাম বরাননে ॥ ৪1 
(হে) বরাননে! রাম রামেতি রাঁমেতি ( সং- 

কীর্ত্যেতি শেষ অহং) মনোরমে রামে (দাশ- 

রথো ) রমে ( পরত্রক্গ।নন্দানূভবং করোমি। কুত 
এবমিতি চেদাহ, যতঃ) রামনামঃ সহত্রন/মতিঃ 

(শ্রীবিষণ সহঅনামন্তোতৈ:) তুলাং (সমপুণা- 

প্রদম্ ॥ ৪1 

মহাদেব বলিলেন, হে পার্কতি ! 
আমি পুনঃ পুনঃ রামনাম কীর্তন করিয়। 

চিত্তাকর্ষক প্রীরামে পরব্রঙ্গানন্দ অনুভব 

করি। একবার রামনাম কীর্তন করিলে 

মহাভারতীয় বিফ-নহঅনাম পাঠের 
ফল লাভ হয় ॥৪॥ 

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে একাদশবিলাঁসে 
অষ্টপঞ্চাণদধিক দ্বিপতাক্কধৃহং বঙ্গাওপুরাণবচনগ্_. 
সহশরনায়াং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্তা! তু যৎফলম্। 
একাবৃত্তা। তু কষ্ণন্ত নামৈকং তৎ গ্রষচ্ছতি। ৫॥ 

পুণ্যানাং ( পবিভ্রাণাং ) সহস্রনায়াং রিবা বৃত্ত! 

(ব্রিবারপাঠেন ) যৎ ফলং (ভবতি) কৃষ্্ 
নামৈকং একা বৃত্তা। (একবারপাঁঠেন) তৎ ( ফলং) 
প্রধচ্ছতি ॥ ৫॥ 

বির সহঅ নাম তিনবার পাঠ 
করিলে যে ফল লাভ হয়, কৃষ্ণাবতার 
মন্বন্ধীয় কোন নাম বারেক কীর্তন করিলে 
মেই ফল লাভ হয়॥ ৫॥ 
এই বাক্যে রুষ্ণনামের মহিমা অপার। 
তথাপি লইতে নারি গুন হেতু তার 
ইষউদেব রাম, তাঁর নামে-নুখ পাই। 
সুখ পায়! সেই নাম রাত্রি দিনে গাই ॥ 



নব পরিচ্ছেদ ] 

তোমার দর্শনে যবে কুষ্ণনাম আইল । 

তাহার মহিমা! এই মনেতে লাগিল ॥ 

সেই রুষ ভূমি সাক্ষাৎ ইহা নির্ধারিল। 

এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পতিল | ১০। 

তাঁরে কূপা করি প্রভু চলিল। আর দিনে । 

রদ্ধকাশী আমি ঠকৈল শিব দরশনে ॥ 

তাহা! হৈতে চলি আগে গেলা একগ্রাম। 

ব্রাঙ্মণ-সমাজে তাহ! করিলা বিশ্রাম ॥ 

প্রড়ূর গ্রভাবে লোক আইল দর্শনে । 

লক্ষার্ব,দ লোক আইসে নাহিক গণনে ॥ 

গোসাঞ্ির সৌন্দর্য্য দেখিতাতে প্রেমাবেশ 

সবে রুষ্খ কহে বৈষব হৈল সব দেশ ॥১১] 

তার্কিক মীমাঁংসক যত মায়াবারিগণ। 

সাংখ্য পাতগ্ল স্থৃতি পুরাণ আগম | 

নিজ নিজ শাস্ত্রে সবে উদ্লা।হে পচগু। 

সর্বমত দৃষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥ 

সর্ঝত্র হ্থাপয়ে প্রভূ বৈষ্বনিদ্ধান্তে 

গ্াভূর সিদ্ধান্ত কেহো৷ না পারে খগ্ডিতে | 

হারি হারি' প্রভু মতে করেন প্ররেশ। 

এই মত বৈষ্ণব প্রভু কৈল দক্ষিণদেশ॥১২॥ 
পাষণ্ডির গণ আইল পাণ্ডিত্য গুনিয়। | 

গর্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লয়া ॥ 

বৌদ্ধাচার্ধ্য মহাপগ্ডিত নিজ নবমতে। 

প্রভু আগে উদ্লাণহ করিলাগিলাকহিতে ॥ 

যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে । 

তথাপি বলিল। প্রভু গর্না খণ্ডাইতে ॥ 

তর্কপ্রধান বৌদ্ধশান্ত্র নবমতে। 
তর্কেই খগ্ডিল গুভূ না পারে শ্ছাপিতে 

বৌদ্ধাচার্যয নব নব প্রশ্ন উঠাইল। 

দৃঢ়যুক্তি তর্কে প্রভূ খণ্ড খণ্ড কৈল ॥ ১৩ 

দার্শনিক পরিত সবার পাইল পরাজয়। 

লোকে হাস্য করে বৌদ্ধ প্মইল লজ্জাভয় 

মধ্যলীলা। ৮৫ 

প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘর গেলা। 

সর্ব বৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈলা। 
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে করিয়া । 

প্রভু আগে আনিল বিষুএ্রানাদ বলিয়া ॥ 

হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল । 

ঠোটে করি থালি সহ অন্ন লয়! গেল ॥ 

বৌদ্ধগণের উপর অন্নপড়েঅমেধ্যহুইয়। | 
বৌদ্ধাচার্যের মাথায় থালি পড়িলবাজিয়া 
তেরছে পড়িল থালি মাথা কাট গেল। 

মুচ্ছিত হইয়! আচার্য ভূমিতে পড়িল১৪ 

হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ। 

সবে আসি গুভু-পদে লইল শরণ॥ 

তুমিহ ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাঁধ। 

জীয়াহ আমার গুরু করহ প্রাসাদ ॥ 

প্রভু কহে সবে কহ রুষণ কৃষ্ণ হরি | 

গুরু কর্ণে কহ কুঞ্চনাম উচ্চ করি ॥ 

তোম। সবার গুরু তবে পাইবে চেতন | 

মর্ব বৌদ্ধ মিলি করে রুষ্-সঙ্গীর্তন ॥ 

গুরুকর্ণে কে, কহ কৃঙ রাম হরি। 

চেতন পাইল আচার্য্য উঠে হরি বলি 8১৫ 

রুষ্চ কহি আচার্য্য গ্রভুকে করয়ে বিনয় । 

দেখিয়। সকল লোক পাইল বিল্ময় ॥ 

এইমত কৌতুক করি শচীর নন্দন | 

অন্তদ্ান কৈল কেহে না পায় দর্শন ॥ 

মহাপ্রভু চলি আইল ত্রিপদী ত্রিমল্লে । 

চতুভুর্জ বিঝু দেখি গ্লেন। বেঙ্কটাচলে ॥ ' 

ত্রিপদী আগিয়! কৈল ঞ্ীরামদর্শন | 

রঘুনাথ-আগে কৈল প্রণাম স্তবন ॥ 

স্বগুভাবে লোক সবার করাইয়! বিল্ময়। 

পানানরসিংহ আইল। প্রড়ু দয়াময় ॥ 

নৃসিংহে প্রণতি গ্ততি প্রেমাবেশে কৈল। 

প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল 1১৬ 



৮৬ 

শিবকাঞ্ধী আমি কৈল শিব দরশন | 

গুভাবে বৈমঃব কৈল নব শাক্ত শৈবগণ ॥ 

বিষুকাকী আমি দেখিল লক্ষীনারায়ণ। 

গ্রাণাম করিয়। ঠকল বহুত স্তবন ॥ 

প্রেমবেশে নৃত্য গীত বনু করিল। 

দিন দুই রই লেকে রুষ্ণভক্ কৈল ॥ 
ত্রিল্প দেখি গেল! ত্রিকাল হস্তি-স্থান। 

মহাদেব দেখি তারে করিল। গরণাম ॥ 

পক্ষতীর্ঘ যাই কৈল শিব দরশন। 

রৃদ্গকাল তীর্থ তবে করিল গমন ॥ 

শ্বেতবরাহ দেখি তারে নমক্ক'র করি। 

পীতান্বর শিব স্থানে গেলা গৌরহরি ॥ 
শিয়ালী ভৈরবী দেবী করিল দর্শন। 
কাবেরীর তীরে আইল] শচীর নন্দন ॥১৭॥ 

গোসমাজ শিব দেখি আইল] বেদাবন। 

মহাদেব দেখি তারে করিল। বন্দন ॥ 

অন্বতলিঙ্গ শিব আনি দর্শন করিল। 

সব শিবালয়ে শৈব বৈষ্ণব করিল ॥ 
দেবস্থানে আমি কৈল বিষুদরশন। 

জীবৈষ্বগণ-মনে গোরঠী অনুক্ষণ ॥ 

কুম্তকর্ণ কপালের দেখি মরোবর। 

শিবক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর | 

পাপনাশনে বিষ, করি দরখন। 

জ্রক্ষেত্র তবে কৈস আগমন ॥ 

কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ। 

স্তুতি রণতি করি মানিল কৃতার্থ॥ 

প্রেমাবেশে কৈল বহু গান নর্তন। 
দেখি চমত্কার হৈল সর্ধালোক মন ॥১৮॥ 
বৈষ্ণব এক বেঙ্কটভটউ নাম । 

প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল করিয়। নম্থান | 
নিজ ঘরে লয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন। 
সেই স্ব যবংখেতে করিল ভক্ষণ | 

শ্ীপ্ীচৈতগ্যদরিতা্ৃত। [ নবম গরিচ্ছেদ। 

ভিক্ষা করাইয়। কিছু কৈল নিবেদন । 
চতুর্্মাস্য আমি প্রভু কৈল উপসন্ন ॥ 
চাতুন্ান্য লুপ করি রহ মোর ঘরে। 

রুষ্চকথ। কহি কুপায় নিস্তার আমারে ৷ 
তার ঘরে রহিল] গুভু কঞ্চকথা রসে। 

ভট্ট সঙ্গে গোঙাইল। সুখে চারি মাসে ॥ 

কাবেরীতে ন্নান করি জ্রীরঙ্গ দর্শন। 
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্তন ॥ ১৯ ॥ 

মৌন্দর্য্য প্রেমাবেশ দেখি মর্ব লোক । 

দেখিবারে আইমে সবারখণ্ডেহুঃখশোক ॥ 

লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানা দেশ হৈতে 

সবে কষ্ণনাম কহে গুভুরে দেখিতে | 
রুষ্ধনাম বিনে কেহো। নাহি বোলে আর। 

সবে কৃষ্ভক্ত হৈল লোকে চমত্কার ॥ 

গ্ীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ । 
এক এক দ্িন সবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ 

এক এক দিনে চাতুম্ান্য পূর্ণ হইল। 

কথোক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার দিন না পাইল|২০ 
মেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ । 
দেবালয়ে বমি করে গীতা আবর্তন ॥ 
তষ্টাদশ[ধ্যায় পড়ে আনন্দ-আবেশে। 

অশুদ্ধ পড়েন লোকে করে উপহাষে ॥ 
কেহে|হানেকেহোনিন্দেতাহানাহিমানে | 
আবিষ্ট হইয়] শ্ীতা পড়ে আনন্দিত মনে ॥ 
পুলকাস্রচ কম্প ম্বেদ যাবৎ পঠন । 
দেখি আনন্দিত হৈল মহাগভূর মন ॥২১॥ 
মহাএ্তু পুছিল| তাবে শুন মহাশয়। 
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়। 

বিগ কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি। 
গুদ্ধাশুদ্ব গীতা পড়ি গুরু-আজ্। মানি ॥ 
অঞ্জনের রথে কৃষ্ণ হয়ে রজ্জুধর.। 

বপিয়াছে হাতে ভোত স্টামলনুঙ্দর | 



মবম পরিচ্ছেদে। ] 

অর্জনে কহিতে আছেন হিত উপদেশ। 

তাহ। দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ ॥ 

যাঁবৎ পরে তাবৎ পাঙ তার দরখন। 

এইলাগিশীতাপাঠ নাছাড়ে মোরমন ॥২২। 
প্রভু কহে শীত পাঠে তোমারি অধিকার 
তুমি মে জানহ এই গীতার অর্থ সাঁরা। 
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন। 

প্রভুর পাদ ধরি বি করেন সুবন॥ 

তোম। দেখি তাহ হইতে, দ্বিগুণ সুখ হয় 

মেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর মনে লয় ॥ 

রুষণ ক্ফূ্ত্যে তার মন হইয়াছে নির্মল । 

অতএব প্রভুর তত্ব জানিল সকল ॥ 

তবে মহাপ্রভু তারে করাইল শিক্ষণ। 

এই বাত কীহ৷ না করিবে প্রকাশন ॥ 
মেই বিপ্র মহাপ্রভুর মহাভক্ত হৈল। 

চারি মান প্রভুর নক্গ কভু শা ছাড়িল॥২৩ 

এই মত ভট্রগুহে রহে গৌরচন্দ্র। 

নিরন্তর ভউ্উদঙগে কৃষ্কথ। রঙ্গ ॥ 

শ্বীবৈষণব ভট্ট মেবে লক্ষমীনারায়ণ। 

তার ভক্তিনিষ্ঠ। দেখি প্রাভুর তুষ্ট মন | 
নিরন্তর তার সঙ্গে হৈল সখ্যভাব। 

হাঁম্য পরিহাম ছুকে সথ্যের স্বভাব ॥ 

প্রভু কহে ভউ তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। 
কান্তবক্ষঃশ্থিতা পতিত্রতা শিরোমণি ॥ 

আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ। 
সাধবী হয়। কেনে চাহে তাহার সঙ্গম ॥ 

এই লাগি স্ুখভোগ ছাড়ি চিরকাল । 

ব্রত নিয়ম করি তপ করিল অপার ॥ ২৪| 
তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে চতুস্িংপস্লেক- 

ধৃতং, শ্রীমস্তাগবতবচনম্_- 

কন্যানুভাবৌহন্ত ন দেব বিদ্বান 

ভবাভ্হিরেগু পর্শধিকাযঃ। 

মধালীলা। ৮৭ 

বাগ শীর্পলনাচয়তপে! 
বিছায় কামান্ স্ৃচিরং ধৃততব্রতত! ॥ ৬| 

ভট্ট কহে কু নারায়ণ একই ম্বরূপ। 
রুষ্ণেতে অধিক লীল৷ বৈদদ্ধাদি রূপ ॥ 

তার স্পর্শে নাহি যায় পতিত্রতা ধর্ম | 

কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥২৩। 

তথাহি ভক্কিরসামৃতসিক্বৌ৷ পূর্ববিভাগে 
দ্বিতীয়লহ্র্যযাং ঘ।ত্রিংশগ্লোক-- 

সিদ্ধান্ততহ্বভেদেহপি শ্রীশকষ্ম্বরূপয়ো£। 

রমেনোতকষ্যতে কষ্খরূপমেধ। রসস্থিতিঃ ॥৭॥ 

সি্ধান্ততঃ ভ্রীশরুষ্স্বরূপয়ো: ( নারায়ণকৃষঃ- 
তত্বয়োঃ ) অভেদে (মতি) অপিরসেন ₹ৃষঝ- 

রূপম উৎকৃষ্যতে ( উংকৃষ্ঠতম়। গ্াকাশ্তত। যতঃ 

তন্ত রসম্ত ) এষ! (এব) স্থিতি (শ্থভাবঃ। যৎ 

কৃষ্ব্বপম্ এবং উতকৃষ্টত্বেন দর্শয়তি )॥ ৭1 

মিদ্ধান্তিত হইলে যদিও ঞ্ীনাথ এবং 

শ্রীকুঞে ম্বরূপতঃ কোন গরাভেদ নাই, 
তথাপি কেবল প্রেমময়রণ নিবন্ধন, 

প্রীকষ্জের উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়৷ থাকে। 

বাস্তবিক প্রেমেরও এইরূপ প্ররুতি থে 
তাহা আলম্বনকে উতৎ্কৃষ্টরূপে গাদন 

করে ॥ ৭|, 

রুষ্ণনঙ্গে পতিব্রতা ধন্ম নহে নাশ। 

অধিক লাভ পাইয়ে আর রামবলাম ॥ 

বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয়ে কূষেে অভিলাষ । 

ইহাতে কি দোষ কেনে কর পরিহাম। 

প্রভু কহে দোষ নাহি ইহা আমিজানি। 
রাম না পাইল] লক্ষ্মী ই শান্জে শুনি ২৬ 

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে নপ্তদশক্লোকধৃত্তং 

প্রীমাগবতরচনম__ : 

নায়ং প্রিয়াহদ উ নিতাত্বরতে; গরস।দঃ 

ছর্ষেিতাট নলিনগ্চাং কতো । 



৯৮৮ শ্রীপ্লীচৈতগ্যরিতাম্বত। ; নবম পরিচ্ছেণ। 
১১0 

রামোৎসবেহন্ত ভৃজ গুগুহীতকঠ- | দেহান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল । 
লব্ধ(শিষাং য উদগাদ্ব্রজগ্ন্দ টীণাম্॥ ৮ ॥ মেই দেহে কষ্চনঙগে রাপক্রীড়া কৈল ॥৩,॥ 

লক্ষ্মী কেনে না পাইল! কি ইহার কারণ। | গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী প্রেয়মী ভীহার। 

তপ করি কৈছে কুচ পাইলে আতিগণ ॥২৭, দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার। 

তখাহি মধ্যলীলামাম অ্টমে সষটিদ্বারিংশ- | লক্ষ্মী চাছে সেই দেহে রুষের মঙ্গম। 
শ্লোকধূতং শ্রীমন্ত।গবতবচনমূ-- গোপিকা-অনুগা হঞ্| না কৈল ভজন ॥ 

নিভৃতমরুগ্রনো্গদৃঢ়যোগষুজো হদি যুনয় | অন্য দেহে ন। পাইয়ে রামবিলান। 
উপামতে তদদরয়োহপি যমুঃ শ্মরণাৎ। ূ অতএব “নায়ং শ্লোকে কহে বেদব্যাম।॥৩১ 
স্ত্িয় উরগেন্দরডে।গভুজদগবিষক্তধিয়ে। পুর্বে ভটের মূনে এক ছিল অভিমান। 
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোহজ্যি, সরোজনুধাঠ।৯ 

শ্রীনারায়ণ হয়েন স্বয়ং ভগবান্ ॥ 
'শ্রতি পায় লক্ষী না পায় ইথে কি কারণ || তাহার ভজন সর্দোপরি কক্ষা হয়। 
ভউ কহে ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন | ভ্রবৈষ্বভজন এই নর্ধোপরি হয় ॥ 

আমি জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি মহজে অস্থির | এই তার গর্ক গরভু করিতে খগ্ডন। 
ঈশ্বরের লীলা কোটিমমুদ্্রগন্তীর | পরিহাসদ্ধারে উঠায় এতেক বচন ॥ 
তুমি সেই সাক্ষাৎ কষ জান নিজ কণ্ম। | প্রভু কহে ভট্ট তুমি না কর সংশয়। 
যারেজানহনেইজানেতোমারলীলামম্্॥২৮ স্বয়ং ভগবান্ কুষের এই স্বভাব হয় ॥ 

প্রভু কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ। | কুফর বিলান মূর্তি প্ীনারায়ণ। 

্বমাধুর্ধয সর্বচিত্ত করে আকর্ষণ ॥ অতএব লক্ষ্মী আদির হরে তেঁহ মন ॥৩২| 
ব্রলোকের ভাবে পাই তাহার-চরণ। তথাহি আদিলীলায়াং দ্বিতীয়ে ত্রয়োদশগ্নে।ক 
তারে ঈ্বর করি নাহি জানে ব্রজর্জন॥ | ধৃতং রমন্তাগবতবচনম্_. 
কেহ তরে পুন্রজ্ঞানে উদৃখলে বাদ্ধে। | এতে চাংশকলাঃ পুংস; কৃফন্ত ভগবান ্বযমূ। 

কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি চড়ে তার কান্ধে ॥| ইস্্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১১ ॥ 

ব্রজেন্দ্রনন্দন তারে জানে ব্রজজন। 

এন্বরধ্/-জ্ঞান নাহ নিজ নক্বন্ধ মনন ॥ 

ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন। 

সেই জন পায় ব্রজে বজেন্দ্রনন্দন |] ২৯॥ 

নারায়ণ হৈতে কষ্জের অনাধারণ গুণ। 

অতএব লক্ষ্মীর কষে তৃষা অনুক্ষণ ॥ 

তুমি যে পঢ়িলে শ্লোক সেই পরমাণ। 
সেই শ্লোকে আইসেরুফন্বয়ংভগবানৃ॥৩৩॥ 

তথাহি মধ্যলীলায়।ম্ অষ্টমে উনপঞ্চাশশ্লেক- তথাহি মধ্যলীল।য়।ং নবমে সগ্ডমগ্লোোকধৃতং 
ঘৃতং শরমস্ত(গবত বচনম্_- রসামৃত্তসিন্কুবচনম্-_ 

নায়ং দুখাপে। ভগবান্ গ্রেহিণাং গোপিকান্ুতঃ | সিদ্ধাস্ততত্বভেদেইপি শ্রীশকষ্চম্বরূপয়োঃ। 
জ্ঞানিনাং চাত্মতৃতানাং যখ! ভক্তিমত[মিহঃ ॥ ১০। রসেনোতকষাতে কৃষ্করূপমেষ। রসহ্িজি ॥ ১২ 

্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হঞ়া। | ম্বয়ং ভগবত্বে কৃষ্ণ হয়ে লক্ষ্মীর মন। 
অজেম্বরীনুত ভজে গোপীভাব লঞা & | গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ ॥ 
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নারায়ণের কা কথ। ্ররুষ্ণজ আপনে । 

গোপিক।রে হাস্য করিতে হয় নারায়ণে ॥ 

চতুভুজমুন্তি দেখায় গোপীগণ আগে । 

সেই কষে গোপিকর নহে অনুরাগে | রি 

তথাহি আদিলীগাথাং দপ্ুদশে অগঞ্লোকনৃতং | 

ললিতমীধবনাট কবচনম্- 

গোীনাং পঞ্তুপেন্তরনন্দনজুষে। ভাবস্য তাং কৃতী 

বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদ্বীসঞ্চারিণঃ গ্রাক্রিয়াম্। 

আ।বিদুর্বতি বৈষ্ণবীমপিতমং তশ্মিন্ ভূগৈর্জিষুভি- 

ধালাং হস্ত চতুর্ভিরভু তরুচিং রাগোদয় কুগ্চতি ॥ ১৩. 

এত কহি গরভু ত।র গর্ব চূর্ণ করিয়া। 

তারে সুখ দিতে কহে পিদ্ধান্ত ফিরাইয়।॥ 

দুঃখ না মানিহ ভট্ট কৈল পরিহাঁন। 

শান্ত্রগিদ্ধান্ত শুন যাতে বৈষ্ণব বিশ্বান ॥ 

রুষ নারায়ণ বৈছে একই দ্বর্ধীপ | 

গে(শী লক্ষ্মী ভেদ নাহি হয় এক রূপ॥ 

গোগী দ্বারে লক্ষ্মী করে রুষ মক্গান্থাদ । 

উশ্বরন্থে ভেদ ম|নিলে হয় অপরাধ ॥ 

একই ঈশ্বল ভক্তের ধ্যান অনুরূপ । 

একই বিগ্রহে করে নান।কার রূপ ॥৩৪। 

তথাহি নারদপঞ্চরা ত্রবচনম্_ 

মণির্ধথ। বিভাগেন নীলপীতািভিযুতঃ | 

রূপভেদ মবাপ্রো।তি ধ্যানভেদ[ততৃথাচ্যুতঃ ॥১৪॥ 

মণিঃ ( বৈদুর্ধাঃ বহুরূপত্থাৎ ) যথা নীলপীতা- 

দিডিঃ (বর্ণে: ) যুতঃ বিভাগেন (উপলক্ষিতঃ 

তবতি ) তথ! অছ্াতঃ ধ্যানতেদাৎ রূপভেদম্ 

অবাপ্পোতি ॥ ১৪। 

যেমন দৈদূ্য্মণি বিভাগবিশেষে 

নীলগীতাদিবর্ণযুক্ত হয়, তত্রপ প্রীভগবান্ 
অচ্যুত উপাঁমনা ভেদে ভিন্নরূপে প্রাতীত 

হন॥ ১৪ ॥ 

১২ 

ূ ভউ কহে কাঁহা মুগ জীব পামর। 
কাহা তুমি সেই রুষ্ সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ 
অগাধ ঈগ্র-লীল। কিছু নাহি জানি। 
তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি 

মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষমীনারায়ণ । 

তার কুপায় পাইল তোমার চরণ দর্শন | 
রূপ করি কহিলে মোরে রুষ্ণের মহিম। | 

যাররূপগুণৈশ্বর্যের কেহোনাপায়মীম। ॥৩৬ 
এবে মে জানিল কুষ্ণভক্তি সর্বোপরি । 

কৃতার্থ করিলে মোরে কহিয়ে রুপ। কার ॥ 

এত বল ভ পড়ে প্রভুর চরণে। ্ 

রুপ! করি এভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে | 
চাঁতুম্পান্য পূর্ণ হৈণ ভ্টের আজ্ঞ। লর। | 

দক্ষিণ চলিল। গভু শ্রীর্গ দেখিয়া ॥ 
নঙ্গেতে চলিল। ভট্ট না৷ বায় ভবনে । 
তারে বিদায় দিল গ্রভু অনেক যতনে ॥ 

প্রভুর বিচ্ছেদে ভ হৈলা অচেতন । 

এই রঙ্গ লীল। করে শ্রীশচীনন্দন ॥ ৩৭ ॥ 

ধবভ পর্দাত চলি আইল] গৌরহরি। 

নারায়ণ দেখি উহা স্তুতি নতি করি ॥ 

পরমখনন্দপুরী তাহ! রহে চতুদ্মান। 
গুনি মহাপ্রীভ্ গেল! পুরী গোমাঞ্ি গাশ 

পুরী গোগাঞ্চর প্রভু কৈল চরণ-বন্দন। 

প্রেমে পুরী গোবাঞ্িতারে কিলআ লিজ 

তিন দিন পোমে ভুহে কুফ্কথা রঙ্গে । 

সেই বিগ্র ঘরে ছ'ঁহে রহে একমঙে ॥ 

পুরীগোনাঞ্জিকহেআমিযা বপুরুষোদ্তমে । 

পূরুদোত্ুম দেখি গৌড় যাব গঙ্গাকীনে | 

প্রভু কহে তুমি পুনঃ অ আইন নীলাচলে। 

আমি মেতৃবন্ধ হৈতে আিব অল্লকালে 

তৌঙার নিকটে রহি হেন বাঞ্থা হয়। 

নীলাচলে আনিবে মোরে হইয়া সদয় ॥ 
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এত বলি তার ঠাঞ্িং এই আজ্ঞা লয়া। 

দক্ষিণ চলিল। প্রভূ হরমিত হয়া ॥ ৩৮ ॥ 

পরমানন্দপূরী তবে চলিল। নীলাচলে 

মহাএভু চলি চলি আইল। শ্রীশৈলে ॥ 

শিবদুর্গ রহে তাহ ব্রাহ্মণের বেশে। 

মহ|্রভূ দেখি হু হার হইল উল্লাসে ॥ 

তিন দিন ভিক্ষা! দিল করি নিমগ্রণ। 

নিভৃতে বমি গুপ্ত কথ! কহে দুই জন | 
তার সনে মহা প্রভ্ করি ইচ্টগোঠী। 

তার আজ্ঞ! লয়! অ।ইলা পুরী কামকোষ্ঠী 

দক্ষিণ মধুরা আইল! কামকোণ্ঠী হইতে। 
তাহ। দেখ! হৈল এক ত্রাঙ্গণ সহিতে 

দেই বিপ্র মহাপ্রাভূর কৈল নিমন্ত্রণ । 
রামভক সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন ॥ 
রুতমালায় স্নান করি আইল। তার ঘরে । 
ভিক্ষা! কি দিবেক বিএা পাক নাহি করে।॥ 

মহাপ্রভূ কহে তারে গুন মহাশয়। 

মধ্যাহ্ত হইল কেনে পাক নাহি হয় ॥৩১। 

বিপ্র কহে প্রভু মোর অরণ্যে বমতি। 

পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি ॥ 

বন্যশাক ফল মূল আনিবে লক্ষ্মণ | 

তবে সীত। করিবেন পাক প্রয়োজন ॥ 
তার উপাসনা জানি প্রড় তুষ্ট হৈলা। 
আত্তে বান্তে মেই বিপ্রা রন্ধন করিলা ॥ 

গ্রড়ু ভিক্ষা কৈল দিন তৃতীয় প্রহরে । 
নির্বিঞ সেই বিপু উপৰান করে ॥ 

গাডু কহে বিপ্র কাহে কর উপবান। 

কেনে এত দুঃখে তুমি করহ হুতাশ ॥৪ৎ| 

বিপ্র কহে জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন । 

অমি জলে পরনে খ্য়। ছাড়িব জীবন । 

জণম্মাতা মহালক্ষ্মী মীতা ঠাকুর!ণী । 

স্বাক্ষনে শর্শিল ত]রে ইভা কর্ণে শুনি ॥ 

প্রীপ্রীচৈতগ্যচরিতামৃত। [ নব্ম পরিচ্ছ্দে। 

এ শরীর ধরিবারে কত়ু ন1 যুয়ায়। 

এই দুঃখে ম্বলে দেহ প্রাণ নাহি যায় ॥ 

প্রভু কহে এ ভাবনা না করিহ আর। 

। পণ্ডিত ছইয়। কেনে ন। কর বিচার ॥ 

ঈগ্বরপ্রেয়মী সীতা চিদাননামু্তি। 
প্রারুত ইন্জ্রিয়ে তারে দেখিতে নাহিশক্তি 

স্পর্শিবার কার্য আছুক, ন। পায় দর্শন। 

সীতার আকুতি মায়া হরিল রাবণ ॥ 
রাবণ আসিতে সীতা অন্তদ্ধান কৈল। 

রাবণের আগে মায়া সীত। পাঠাইল। 

অপ্ররুত বস্ত নহে গর।কুত গোচর । 

বেদপুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥ ৪১ ॥ 

তথাহি কৃশ্মপুরাণবচনম্-_ 

সীতয়ারাধিতে। বহ্কিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ। 
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীত| বহ্থিপুরং গত ॥১৫॥ 

পরীক্ষ। সময়ে বন্ধিং ছায়াসীত! বিবেশ স|। 

বহ্ছিঃ সীতাং সমানীয় তৎ-পুরস্তাদনীনয়ৎ ॥১৬ 

মীতয়! আরাধিতঃ ( প্রার্থিতঃ সন্) বহ্ছিঃ 

ছায়াসীতাং (মায়াসীতাম্ ) অজীঞনৎ ( আবি. 

ভাবিতবান্) তাং (ছায়সীতাং) দশগ্রীবঃ (রাবণঃ) 

জহার; সীতা বহ্নিপুরং গতা ৷ পরীক্ষ। সময়ে 

স! ছায়ামীত| বহ্ছিম্ € অগ্নিকুণ্ডং) বিবেশ, বন্ধিঃ 

দ্বপুরাৎ ( তু) সীতাং সমানীয় তৎ ( শ্ীরামচন্্রস্) 

পুরস্তাৎ ( অগ্রম্ ) অনীনয়ৎ ॥ ১৫।১৬ ॥ 

সীতা করি গ্র।র৫িত হইয়া, অগ্রি- 
দেব মায়ামীতাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

রাবণ মেই মায়াশীতাকে হরণ করে। 
সীতাদেবী বহ্িলোকে গমন করিয়া- 

ছিলেন। পরে যখন সীতার অগ্নি-, 

পরীক্ষা! হয়, তখন মায়ামীতা বহ্ছিতে 

প্রবেশ করিলে, মেই সময় অগ্নিদেব 

স্বয়ং রূপা শীতাকে এ্রীরামের সমীপে 
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আশয়ন 

করেন ॥ ১৫।১৬॥ 

বিশ্বমাম করহ ভুমি আমার বচনে। 
পুনরপি কুভাবন1 না করিহ মনে | 

প্রভুর বচনে বিপ্রের হৈল বিশ্বাস। 

ভোজন করিল হৈল জীবনের আশ ।॥ 

তারে আশ্বাধিয় গ্রভু করিলা গমন। 

রুতমালায় জান করি আইলা ছুর্বোশন ॥ 

দুর্বেশনে রঘুনাথে করি দরশন। 
মহেন্দ্রশৈলে পরশুরামে করিলা বন্দন | 
মেতুবন্ধে আমি কৈল ধনুতীর্থে শ্নান। 

রামেশ্বর দেখি তাহ! করিল! বিশ্রাম ॥$২। 

বিপরমভায় শুনে তাহা কুম্মপুরাণ। 

তার মধ্যে আইল পতিব্রতা-উপাখ্যান ॥ 

মাঁয়ামীত। নীল রাবণ গুনিল ব্যাখ্যানে | 

শুনি মহাগ্রভু হৈল! আনন্দিত মনে | 

পতিব্রতা-শিরোমণি জনকনন্দিনী | 
জগতের মাতা সীত। জ্রীরামগেহিনী ॥ 

রাবণ দেখি নীতা লৈল অগ্নির শরণ। 

রাবণ হৈতে অগ্নি কল সীতা আবরণ ॥ 

সীত। লয়] রাখিলেন পার্বতীর স্থানে । 

মায়ামীত। দিয়। অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে ॥ 

রঘুনাথ আমি যবে রাবণ মারিল। 

অগ্নিপরীক্ষ। দিতে যবে মীতারে আনিল ॥ 

তবে মায়াসীত। অগ্রি করি অন্তদ্ধ(ন | 

করতঃ তাহাকে প্রদান | পত্র লয়া পুনঃ দক্ষিণ মধুরা আইল]। 

রামদাম বিপ্রে দিয়া দুঃখ খগ্ডাইলা ॥ 

পত্র পাঞা বিপ্রোর হল আনন্দিত মন। 
প্ভূর চরণ ধরি করয়ে ক্রন্দন ॥ 

বিপ্র কহে তুমি সাক্ষাৎ প্রীরঘুনন্দন। 
অন্নযাসির বেশে মোরে দিলে দরশন ॥88॥ 

মহাদুঃংখ হৈতে মোরে করিলে নিস্তার। 

আঙঞ্জি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার ॥ 

মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সে দিনে। 

মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দর্শনে ॥ 

এত বলি মুখে বিপ্র শীত পাক ঠকল। 

উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষ। করাইল | 
সেই রাত্রি তাহ। রহি তারে কৃপা করি । 

পাণডদেশ তাত্পরীঁ আইলা গৌরহরি ॥ 
তাহ আলি মান করি তাত্পরীতীরে । 

নয়ত্রিপদী দেখি বুলে কুতুহলে ॥ 
চিয়ডতাল] তীর্ধে দেখি শ্রীরামলক্ষ্মণ। 
তিলকাঞ্চি আপি কৈল শিব দরশন ॥ 
গজেন্্রমোক্ষণ তীর্ধে দেখি বিষুঃমুস্তি। 
পানাগড়ি তীর্থে আনি দেখি,সীতাপত্ি ॥ 

রামভানু আমি দেখে ভ্রীরামলক্ষ্ণ | 

শ্রীবৈকুষ্ঠে বিষুঃ আমি কৈল দরশন ॥ ৪৫ ॥ 
মলয়পর্ধাতে ঠকল অগস্তাবন্দন | 

কন্যাকুমারী তাহা কৈল দরখন | 
আমলীতলাতে রাম দেখি গৌরহরি। 

সত্য সীতা আনি দিল রাম রিদ্যমান ॥৪৩|| মল্লার দেশেতে আইল? ধাহা ভউউমারি | 

শুনিয়! গ্রভূুর আনন্দিত হৈল মন। 

রামদাস বিপ্রের কথ! হইল স্মরণ ॥ 

'এ সব মিদ্ধান্ত শুমি গড়ুর আনন্দ হইল। 
ব্রাহ্মণের শ্বাঁনে মাগি মেই পত্র লৈল॥ 

নূতন পত্র লিখিয়! পুস্তকে রাখাইল | 

তমাল কাঠিক দেখি আইল! বেতাপানী 
রঘুনাথ দেখি তাহা বঞ্চিল1 রজনী ॥ 

গোষাঞ্জির সঙ্গে রহে কষ্দাস ব্রাঙ্গণ। 

ভট্টমারি দহ তার হৈল দরশন ॥ 

সত্রীধন দেখাই তারে লোভ জন্মাইল। 

প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি লৈল ॥ | আর্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ হল ॥ 
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প্রাতে উঠি আইল! বিগ ভ্মারি ঘরে । | মিংহারিমঠ আইলা শঙ্করাচার্যা-স্থানে। 

তাহার উদ্দেশে প্রভু আইল। সত্বরে ॥ 

অ|সিয়। কহিল নব ভউমারিগণে । 

আম।র ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে ॥ 

তুমিহ মক্ন্যামী, দেখ আমিহ মন্ন্যাসী। 
আগায় ছুঃখ দেহ তুমি, ন্যায়ন1ছিবাসিং৬ 
শুনি মন ভট্টগারী উঠে অন্ত্র লঞা | 

মারিবারে আইসে সব চারিদিগে ধাঞা । 

তার অন্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাতে হৈতে 
'খওওড খণ্ড হৈল ভ্টমারী পলায় চারিভিতে 

ভটউমারি ঘরে মহ] উঠিল ত্রন্দন | 
কেঁশে ধরি বিগ লঞা1 করিল। গমন ॥ 

মেই দিনে চলি অ|ইল। পয়ন্থিনীতীরে। 

সান করি গেলা অ1দিকেশবমন্দিরে ॥ 

ফেখব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইল] | 
নতিস্ততি ত্য গীত বত করিলা ॥ 
প্রেম দেখি লোকের হঈল মহ্ছ। চমৎকার । 

অর্ধ লেক কৈল এভুর পরম মত্কার ॥ 
শহা ভক্তগণ মহ তাহা গোষ্ঠী হৈল। 
অঙ্গীমংহিতাধ্য।ঘন ত।হাই পাইল ॥ ৪৭ ॥ 

পুথী পাশ প্রভুর হৈল আনন্দ অপার। 
কৃল্গ তা শ্েদ আন্ত পুলক বিকার ॥ 

নিদ্ধান্ত শা নাহি ত্রদ্দমংহিত। অমান। 

গোবিন্দমহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ ॥ 

অল্প অক্ষরে কহে মিদ্ধান্ত অপার। 

মকল খৈষ্ব-শন্ত্র মধো অতি.সার ॥ 

বহু যত্ত্রে ঘেই পু'থী নিল লেখাইর।। 

অনন্ত পমনাত আইলা হরধিত হয় ॥ 
দিন ই পক্মনাভের করি দরখন | 

মৎস্ত-তীর্ঘ দেখি কৈল তুক্ষভদ্রায় স্নানে ॥ 

মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা ধাঁহ। তত্ববাদী। 

উড়ভ পরু্ণ স্বরূপ দেখি হৈলা প্রেমোম্মাদী 

নর্তক গোপাল কুষ্ণ পরম মোহনে । 

মধবাচার্যো স্বপ্ন দিয়া আইল! তার স্থানে ॥ 

গোগীচন্দন ভিতর আছিল। ডিঙ্গাতে। 

মধ্বাচার্যয সেই কষ পাইল কোন মতে ॥ 

মধবাচার্য আনি তারে করিল স্বাপন। 

আদ্যাবধি তাঁর মেধা কবে তত্ববাদিগণ৪৯ 

বঁষসুণ্তি দেখি গ্রাভু মহানুখ পাইল । 
গ্রেগবেশে নৃত্য শীত বহুক্ষণ কৈল | 
তত্ববাদ্দিগণ গ্াভূকে মায়াবাদি জ্ঞানে । 

প্রথম দর্শনে প্রভুর না কৈল মন্তাষণে ॥ 

পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমত্কার । 

বৈষ্ব জানেতে বহু করিল নৎকার ॥ 

তা বার অন্তরে গর্বা জানি গৌরচন্ত্র | 
ত। মবা-সহিত গোষ্ঠী করিল আরন্ত ॥ 

তন্ববাদী আচার্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ | 

তারে গম কৈল গ্রাভু হয়! যেন দীন ॥ 
সাঁধ্য সাধন আমি ন। জানি ভালমতে। 

নাধ্যমাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে ॥ 
আচার্য কহে বর্ণাশ্রম-ধন্ম ক্লুষে। সমর্পণ । 

এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥ 

| পঞ্চবিধ মুক্তি পায়া বৈকুঠ্ঠে গমন। 
মাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শান্ত্র নিরূপণ ॥ 

প্রভু কহে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্ভন। 

কুষ্ণপ্রেম মেবা ফলের পরম ধাধন ॥ ০ ॥ 

তথাহি শ্রীমস্ভাগবতে সপুমন্বন্ধে গঞ্চমাধ্যায়ে 
আনদ্দে দেখিতে আইলা প্রীজনার্দিন 19৮) অগ[দশশ্লেকঃ__ | 

দিন দুই তাহ করি কীর্ভন নর্ভন। 

পয়োফী আনিয়া দেখে শঞ্চর নারায়ণ ॥ 
শ্রবণং বীর্তনং বিষেঃ শ্মরণং পাঁদসেবমম্। 

অর্চগং বঙ্নং দাশ সথ্ামাতনিব্ছেনম্॥ 
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ইতি পুংসার্পিত!:বিষ্কৌ ভক্তিশ্চেন্ন বলক্ষণ। | 

ক্রিয়েত ভগবতাদ্ধ। তন্মন্তেহদীতমুত্তমম্ ॥ ১৭) 

শ্রবণং (নামরূপগ্চণপরিকরপীলাময় শব।নাং 

প্র স্পর্শ: ) : কীর্তনং (ভগবস্ন।মা্দিনি উচ্চৈঃ 

নম্)-বিষেগঃ ম্মরণং (মনসানুসন্ধানং) পাদ্দলেবনং 

কালদেশাছ্যচিতপরিচর্ধ্য। ) অর্চনং বন্ধনং দাস্তাং 

তদ্দাসোংশ্মি ইতি অভিমাঁনঃ) সখ্যং ( বন্ধুভাবেন 

দীয়হিতাশংসনং ) আত্মনিবেদনং (দেহাদি- 

দ্বাত্মপ্যযস্তস্তসর্বতোভাবেন তন্মিন্ এব অর্পণম্) 

তি নবলক্ষণ। ( নন লক্ষণ।ণি বন্য; সা) ভগবতি 

তদ্বিষয়িক1) অন্ধ! ( সাক্ষাদ্রপ, ন তু কর্ম স্র্পণ- 

প| গরম্পর।) ভক্তিঃ পুংল| বিষ্কৌ অর্পিত| 

তদখমেবেদমিতি ভাবিতা ন তু দঘন্মার্থাদিযু। 

বমেবং ভূত|) চেৎ ক্রিয়েত (তদা তেন কর্ত। 

২) অধীতং তৎ উত্তমং মৃচ্ে | ১৭ ॥ 

আবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদমেবন, 

ঘচ্চন। বন্দন। দাম্য, খা, এবং আত" 

নবেদন, এই নবলক্ষণ। ভক্তি কন্মার্পণ- 

দ[প1 পারম্পরিকী না হইয়। ঘর্দি ভগবানে 

াক্ষার্পা এবং ধশন্মাদিতে অর্পিত না 

ইয়। পুরুষ কর্ৃকি জবিষণতেই অর্পিত 

য়, এতাদ্বশী ভক্তি যদি কেহ করে, 

বে তাহারই অধ্যয়ন আমি উত্তম 
[লিয়া মনে করি ॥ ১৭॥ 

এবণ বীর্ভন হৈতে রুষ্ে হয় প্রেম! । 

মই পরম পুরুষার্থ, পুরুযার্থের সীম] ॥৫১। 

তথাহি আদিলীলায়াং সগুষে চতুর্থশ্নে। কধৃত 

ঈমন্ত।গবতবচনম্--- 

এবং ব্রত্তঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্য- 
জাতানুরাগো দ্রতচিত্ত উচ্চৈঃ। 

হসত্যথে! রোর্দিতি রৌতি 

গায়ত্ন্স।দব্য্ ত্যতি লোকবাহ্ঃ ॥ ১৮ ॥ 

কন্মত্যাগ কর্ধানিন্দা সর্বাশান্ত্রে কে। 

কর্ম হৈতে কৃষপ্রেম-ভক্তি কভু নহে ॥৫২ 

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে বর্ঠল্লোক ধৃতং 
শ্রীমন্তাগবতপচনম্-_ 
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দে।।দ্মাদিষ্টামপি শ্বকান্। 
ধর্মান্ সংত্যজ্য যঃ মর্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্মঃ১৯ 

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে সপ্তমগ্লোকধৃতং 

ব্রগীতাবচনম্-- 

সর্বধর্ঘা।ন্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রন । 

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্ো! মোক্ষরিফ্যামি মা শুচঃ ২০ 

তথাহি শ্রীমগ্ছাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশতি- 

তমাধ্যায়ে নবমশ্ে কঃ 

তাবৎ কর্াণি কুব্বীত ন নির্কিগ্েত যাবতা। 

মৎকথ শ্রবণ।ণৌ বা শ্রদধ। যাবন্ন জায়তে ॥ ২১ 

যাবত] (যাবৎ) নির্বিগ্কেত ( কর্ণ! এব 

অন্তঃকরণশুদ্ধৌ সত্যাং নির্কেদঃ )ন (জাম়তে) 

মতকথ| শ্রবণাদৌ ব| শরদ্ধ! (বিশ্বাসঃ) ন জায়তে 
তাবৎ কন্মাণি ( নিত্যনৈমিত্তি কাদীণি) কুব্বীত ॥২১ 

যতদিন পর্য্যন্ত না চিত্তশুদ্ধি হইয়! 

বৈরাগ্য জন্মে, অথব। যতদ্দিন না আমার 
কথ। শ্রবণাদিতে অআদ্ধা জন্মে । ততদিন 

চিত্বগুদ্ধির জন্য নিত্য নৈমিত্তিকাি কর্ম 
মকল আচরণ করিবে ॥ ২১ ॥ 

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ | 
ফন্তু করি মুক্তি দেখে নরকেম মম ॥ ৫৩ ॥ 

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে পঞ্চত্রিংশঙ্লোক- 

ধৃতং শ্রীমন্তগবতবচনম্-_ 

সালোঁক্যসার্টি'সামীপ্যসারপ্যৈেকতমপ্যুত। 

দীয়মানং ন গৃহৃজি বিন! মৎসেবনং জনাঃ॥২২। 

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে পঞ্চমন্ধন্ধে চতুর্দশ ধ্যায়ে 
ভ্রিচত্বারিংশয়োক$- 

যে| দুস্তাজান্ ক্ষিতিনু'তত্যজনার্থদারান্ 

পরার্ঘ।ং শ্রিয্ং জুরধরৈঃ সদয়াবলে(কাম্। 



৪৪ ভ্ীহীচৈতগ্যচরিতামৃত। [ নবম পরিচ্ছে। 

নৈচ্ছন্ পম্ভহচিতাং মহতাং মধুঘিট ধাহাদের স্বর্গ, মুক্তি ও নরকে তুল্যার্থ 
মেবাছরক্তমনসামভবোহপি ফন্তঃ ॥ ২৩॥ দৃষ্টি, সেই ভগবন্তক্তগণ কিছুতেই ভীত 

(হে)নৃপ! ছুস্তযঞ্জান্ (মুনিভিরপি ত্যক্ত.- | নহেন | ২৪ ॥ 

মখকা।ন) ক্ষিতিনতশ্বজনার্থদারান্ ( ক্ষিতিশ্চ 

সুতা; পুত্রকন্ধ।শ্চ শ্বঞ্জনাশ্চ অর্থাশ্চ দারাঃ পত্াশ্চ 

তান্) সরব: (অমরোতমৈঃ) প্রার্থাং (প্রার্থনিতুং 
ধোগ্যাং) সয়াবলোকাং (ভরতন্য দয়া যথ। 

ভবতি এবমেব আলোকঃ বযন্তাঃ তাং) শিং 

(সম্পদধিঃাত্রীরপ।ং ) যঃ (ভূপতিঃ ভরতঃ) ন 

ধীছং (ইতি) তৎ উঠিতং (এব | যতঃ ) মধুঘিট- 
সোনিরক্কমনস|ং ( মধুধিষঃ ভগবতঃ মেবায়াম্ 

ভন্গুরক্তং মনঃ যেষ|ং তেষাং) মহতাং ( সম্বন্ধে) 

অভনঃ (মোক্ষ 2) অপি ফন্ত: (তুচ্ছ এব কিমুতাগ্ঠে 

রাজা।দয়ঃ অতঃ তন্তৈবং বিষয়ত্য।গঃ ন চিত্রম্) |২৩ 

কর্ম মুক্তি দুই বন্ত ত্যজে ভক্তগণ। 

মেই ছুই স্থাঁপ তুমি মাধ্য সাধন ॥ 

মন্নানী দেখিয়া আমা করহ বঞ্চন | 

ন] কহিল তেঞ্ি সাধ্য সাধন লক্ষণ | 

শুনি তত্বাচার্যা হেলা অন্তরে লজ্জিত। 

গ্রভুর বৈষ্বতা দেখি হইলা বিশ্মিত ॥ 
আচার্ধয কহে তুমি যেই কহ সেই সত্য হয় 
মর্ক শাস্ত্রে দৈফবের এই সুনিশ্চয় ॥ 
তথাপি মধ্বাচার্ধয যে করিরাছে নির্বান্ধ | 
মেই আচরিয়ে পবে সম্প্রদায় সম্বন্ধ ॥৫8| 
প্রভু কহে কন্মী জ্ঞানী ছুই ভক্তিহীন । 
তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥ 
সবে এক গুণ দেখি তোগার সম্প্রদায় 
সত্য বিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয় ॥ 

এইমত তার ঘরের গর্ব চূর্ণ করি। 

ফন্তুতীর্ঘ তবে চলি আইলা গৌরহরি ॥ 
ত্রিতকুপ বিশালায় করি দরশন। 
পঞ্চাপ্নর! তীর্থ আইল! শচীর নন্দন ॥ 
গোকর্ণ শিব দেখি আইল] দ্বৈপায়নী । 
স্র্পারক তীর্থ আইল! ন্যাশিশিরোমণি ॥ 
কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর ভগবতী। 
লাঙ্গ। গণেশ দেখি চোরা-ভগবতী ॥ 

তথা হৈতে পাগুপুর আইলা গোৌরচন্ত্র। 
বিঠঠল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্দ 16৫8 
প্রেমাবেশে কৈল বহু নর্তন কীর্তন । 
গ্রভূর প্রেম দেখি সবার চমৎকার মন ॥ 
তাহা এক বিপ্রু তারে নিমন্ত্রণ কৈল। 
ভিক্ষা করি তাহা এক শুভবার্তা পাইল ॥ 

মুণিগণের ভুভ্যাজ ক্ষিতি, পুত্র, কন্তা। 
বান্ধব, অর্থ, কলত্ব এবং ভরতের দয়া- 

পাত্রী হইবার জন্য সম্পহলোচনে মর্কাদ। 
অবলোকন করেন, সেই দেবগণের 

প্রাথনীয় রাজা সম্পত্তি সকল, মহারাজ 
ভরত যে ইচ্ছা করেন নাই, তাহা 
তাহার উচিত হইয়াছিল ; ইহ আশ্চর্য্য 
নহে! যেহেতু ধাহাদের ভগবৎ-মবায় 

মন অনুরক্ত হইয়াছে, সেই মহত্ব্যক্তিগণ 

মোক্ষ পর্যান্তকেও তুচ্ছ বোধ,.করেন॥২৩| 

তথাহি তত্ৈব যষঠস্বন্ধে সণ্তদশাধায়ে ব্রয়ো- 
বিংশগ্সো কফ | 

লারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যাতি। 

্বর্গীপবর্নরকেঘপি তুল্যার্ঘদর্শিনঃ ২৪ 

র্গাপবরগনরকেযু অপি কুল্যার্ঘদর্শিনঃ নারায়ণ- 
পরাঃ ( ভগবৎপরায়ণাঃ) সর্কে ( জনাঃ) কুতশ্চনঃ 

ন বিভ্যতি ॥ ২৪॥ 

মহাঙ্গেব কহিলেন, হে পর্কতি! 

/ 



নবম পরিচ্ছেদ। ] 

মাধবপুরীর শিষ্য গ্রীরঙ্গপুরী নাম । 

মেই গ্রামে বিগ্রথহে করেন বিশ্রাম | 

গুঁনিয়। চলিল। গুভু তারে দেখিবারে। 

বিগ্রগৃহে বলিয়াছেন দেখিল তাহারে ॥ 

প্রেমাবেশে করে তারে দগডপরণাম। 

পুলকাশ্রু কম্প মব অঙ্গে পড়ে ঘাম ॥ 

দেখিয়! বিল্মিত হৈল গ্রীরঙ্গপুরীর মন। 

উঠ উঠ গ্রীপাদ বলি বলিল বচন ॥ 

প্রীপাদ ধরহ আমার গোনাঞিওর সন্বহা। 

তাহা বিশ্ব অন্ত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ ॥ 

এত বলি প্রভূকে উঠাই $কল আলিঙগন। 

গলাগলি করি ছুহে করেন ক্রন্দন ॥ ৫৬॥ 

ক্ষথেকে আবেশ ছাড়ি দুহার ধৈর্য হৈল। 

ঈশ্বরগুরীর মত্বন্ধ প্রভু জানাইল | 
দুইজনে কুষ্ণকথা কহে রাত্রিদিনে। 
এইমত গ্োঁঙাইল পাঁচ নাত দিনে ॥ 

কৌতুকে পুরী তারে পুছিলা জন্মস্থান । 
গোঁনাঞ্িঃ কৌতুকে নিল নবদ্বীপ নাম ॥ 
প্ীমাধবপুরীর মঙ্গে শীরগগপুরী | 

পূর্বে আদিয়াছিল| নদীয়। নগরী ॥ 

জগন্নাথমিশ্রঘরে ভিক্ষা যে করিল। 

অপূর্ব মোচার ঘন্ট তাহ। যে খাই ॥ 

জগরাথের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা। 

বাৎসল্যে হয় তিহো যেন জগন্মাতা ॥ 

রহ্ধনে নিপুণ! নাহি তা সম ভ্রিভুবনে। 
পুভ্রসম ম্নেছে করায় মন্যাসি-ভোজনে ॥ 

তার একপুন্্র যোগ্য করিয়। মন্ন্যান। 

শ্বঙ্করারণয নাম তার অলপ বয়ন ॥ 

এই তীর্ধে শঙ্করারণের দিদ্ধিগ্রারপ্তি.হৈল! 

প্রস্তাবে গ্ররঙ্গপুরী এতেক কহিল ॥৫৭॥ 

যধালীল! ৷ 

এইমত ছুই জনে ই্টগোী করি। 
দ্বারকা দেখিতে চলিল। প্ীরজপুরী। 
দিন চারি গ্রভুকে তাহা রাখিল ব্রাহ্ষণ। 

ভীমরধি স্নান করে বিঠঠল দর্শন ॥ 
তবে মহাপ্রভু আইল] কুষণবেণ। তীর । 
নান। তীর্থ দেখি তাহা দেবতামন্দির ॥ 

ব্রাহ্মধমাজ মব বৈষুব চরিত। 

বৈধব সকল পড়ে কৃষঞ্কর্ণায়ত ॥ 
কর্ণায়ত শুনি এাডুর আনন? হইল | 
আগ্রহ করিয়া পুথি লেখাইয়। নিল ॥ 

কর্ণায়তমম বন্ত নাহি ব্রিভুবনে । 
য|হ] হতে হয় শুদ্ধ কুষণ্রেম জ্ঞানে ॥ 

মৌন্দর্য্য মাধুর্য কলষলীলার অবধি। 
সেজানে যে কর্ণম্বত পড়ে নিরবধি ॥ 

রহ্মমংহিতা, করণাস্বত ছুই পুথি পাঞা। 
মহারত্ব গায় দুই অইল] মঙ্গে লয় |$৮॥ 

তাপী ম্নান করি আইলা মাহিম্মতী পুরে। 

নানাতীর্থ দেখে তাহা নর্্মদার তীরে ॥ 

ধনুতীর্ধে দেখি কৈল। নির্কধিদ্ধ্যাতে ক্সানে 
খষ্মুখপর্বত আইল দগুক-অরণ্যে ॥ 
মগ্ডতালবৃক্ষ তাহ! কানন ভিতর । 

অন্তিরদ্ধ অতি স্কুল অতি উচ্চতর ॥ 

সণ্ততাল দেখি প্রভু অলিঙ্গন কৈল। 
সশরীরে সগুতাল বৈকুষ্ঠে চলিল ॥ 

শূন্যস্থান দেখি লোকের ঠহল চসৎকার | 

লোকে কহে এ মন্ন্যামী রাম অবতার ॥ 

সশরীরে গেল তাল প্রীবৈকৃষ্ঠ ধাম। 
এছে শক্তি কার হয় বিনে এক রাম॥ 
পড় আমি টৈলা পম্পা নরোবরে স্নান 

পঞ্চবটী আমি তাহ! করিল বিশ্রাম 18৯: 

৫ 

প্রভু কহে পূর্বাশ্রমে তেহে৷ মোর ভ্রাতা।| নানিক ত্র্ম্বক দেখি গেলা! ব্রহ্মগিরি | 
জগরাখ মিএ মোর পূর্বাশ্রমে পিতা । কুশাবর্ভ আইল! ধাহ। জন্সিল। গোদাবরী। 



৯৬ শ্রীপ্বীচৈতগ্চরিতাম্বৃত। [ নবম পরিচ্ছেদ। 
মিটি 

সগ্ডগে।নাবরী দেখি তীর্থ বভতর । দিন দশে ইহ! সব করি সমাধান । 

পুণরপি আইল! প্রা বিদ্যানগর | তোম।র পাছে পাছে আমি করিব গ্রায়াণ 

রামানন্দ বায় শুনি গরভুর আগমন। তবে মহাপ্রভু তারে আমিতে গাজ্ঞ। দিয়] 

আনন্দে আনিয়! কৈল গ্র্থুর মিলন ॥ | নীলাচল চলিল! প্রভূ আনন্দিত হয়া ॥ 

দণডবৎ হয়! পড়ে চরণে ধরিয়|। যেই পথে পুর্বে গুভু করিল গমন। 

আলিঙ্গন কৈল গ্রহ তারে উঠাইয়া ॥ 1 মেই পথে চলিলা প্রভু দেখি বৈষবগণ ॥ 

দুই জগ [প্রীমাবেশে করয়ে ক্রন্দন | বাহ! যায় উঠে লোক হরিধ্বনি করি। 

প্রেম।(বেশে শিথিল হৈল &ছই জনার মন ॥ | দেখিয়। আনন্দ বড় পাইল গৌরহরি ॥৬২ 

কথোক্ষণে দুই জন তুস্থির হইয়া । আলালনাথ আমি রুষ্ঃদসে পাঠাইলা। 

নান। ই৪্গে!ষী করে একত্রে বমিয়া ॥ নিত্যানন্দ আদি শিজগণে বোলাইল। ॥ 

তীথবাত্রা কথ! প্রভু মকল কহিল|। প্রভুর অ।গমন শুনি নিত্যানন্দরায়। 

কর্ণানবত ব্রন্মমংহিতা ছুই পুথি দিলা ॥ উঠিঞ| চলিল। প্রেমে থেহে। নাহি পায় ॥ 

প্রভু কহে তুমি যেই মিদ্ধন্ত কহিলে। ; জগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ। 

এই ছুই পুথি মেই নব পাক্ষী দিলে ॥ নাচিয়া চলিল! দেহে না ধরে আনন্দ ॥ 

রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক প।ইয়া। গে'পীনাথাচার্্য চলে আনন্দিত হএও। 

গ্র্ু নহ আন্বর্ণি র।খিল লিখিয়া ॥১০॥ | প্রাভুরে মিণিল। যবে পথে লাগ পাঞ্|॥ 

গোন।ঞিঃ আইলা গরমে হৈল কোলাহল ।: প্রভু প্রেমবেশে মবায় কৈল আলিঙ্গন। 

গোনাঞিঃ দেখিতে লোক আইল সকল ॥ | প্রেমাবেশে নদে করে আনন্দে ক্রন্দন ॥ 
লেক দেখি র|মানন্দ গ্রেলা নিজঘরে । | সার্ধাভৌম ভঙ্টাঢার্যয আনন্দে চলিলা। 

মধ্যাহ্ছে উঠিল। প্রা ভিক্ষ। করিবারে ॥ | নমুদ্রের তীরে আনি গ্রভূরে মিনিলা ॥৬৩ 

রাত্রিকালে রায় পুনঃ কৈল আগমন। নব্ভৌম মহাগাভূর পড়িল] চরণে। 

ছুই জন রুষ্কথায় করে জাগরণ ॥ প্রভু তারে উঠাইয়া ফৈল অ|লিঙ্গনে ॥ 
দুই জনে রুষ্কথা হয় রাত্রিদিনে। প্রেম/বেশে সার্ধভৌম করেন ক্রন্দনে | 
পরম আনন্দে গেল পঁচ'মাত দিনে | | সবা নঙ্গে আইল] গুভূ ঈশ্বর দর্শনে ॥ 

র।মানন্দকহেগোসাঞ্চিতোমারআও্ঞাপায়!। জগন্নাথ দেখি প্াভুর প্রেমাবেশ হৈল। 

র|জাকে লিখিল আমি বিনতি করিয়া ॥ ; কল্প ম্বেদ পুলকাশ্র, শরীর ভাসিল ॥ 

রাজ] মোরে আজ্ঞা দিল] নীল[চল যাইতে বু নৃত্য গ্রীত কৈল প্রেমাবিষ্ট হঞ1। 
চলিবারসজ্জাগামিণাখিয়াছিকরিতে ॥৩১॥ পাগাপাল মব আইল। প্রমাদ মাল লঞ1 

গুতু কহে এখ। মোর এ নিমিত্ত আগমন || মাল! প্রসাদ পাঁঞা তবে প্রভু সুস্থির হৈল 

তোম] লয়। নীল!চলে করিব গমন ॥ জগন্নাথের মেবক সব আনন্দে মিলিল। ॥ 
রায় কহে প্রভু আপে চল নীলাচল। কাশীমিশ্র আদি পড়িল প্রাভূর চরণে। 

মোর মঙ্গে হাতী ঘোড়| সৈন্য কোলাহল, মান্য করি এ্রভ তারে কৈল আলিঙ্গনে | 



দশম পরিচ্ছেদ ।] মধ্যলীল। | ৯৭ 

. জগপ্াঁথের পড়িছ। আগি প্রভুরে মিলিলা। অনন্ত চৈতন্যকথ1 কহিতে না জানি। 
প্রভূ লএ] নার্বভৌম নিজ ঘরে গেল ॥৬৪| লোভে লজ্জ!খাঁঞাতারকরিটানাটানি।২ 

ঘোর ঘরে ভিক্ষা বলি নিমন্ত্রণ কৈল]। 

দিব্য দিব্য মহাগানাদ অনেক আনাইল। ॥ 

মধ্যাহ্ন করিয়। প্রভু নিজগণ লয়া। 

মার্মভৌম ঘরে ভিক্ষা করিল আগিয়া ॥ 
ভিক্ষ। করাইয়৷ তারে করাইলা শয়ন। 

আপনে সার্বভৌম করে পাদ মন্বাহন ॥ 

গ্রাভু তারে পাঠাইল1 ভোজন করিতে। 

মেই ই রি ত।র ঘরে রহিল তার 

সার্বভৌম নঙ্গে আর লঞ। নিজগণ। 
তীর্ঘযাত্রা কথা কহি কৈল। জাগরণ ॥ 

গুভু কহে এত তীর্থ কৈল পর্যটন । 

তো! মম বৈষ্ণব না দেখিল এক জন ॥ 

এক রামানন্দ রয় বনু সুখ দিল। 
ভট্ট কহে এইলাগি মিলিতে কহিল ॥ 

তীর্ঘাত্রা কথা এই হৈল মমাপন। 
সজ্কেপে কহিল বিস্তার ন1 যায় বর্ণন ॥ 

[র গ্রীতে ॥ 

গুভুর তীর্থযাত্রা কথ। শুনে যেই জন। 

চৈতন্যচরণে পায় গাড় প্রেমধন ॥ 

চৈতন্যরিত্র শুন শ্রদ্ধা! ভক্তি করি। 

মাৎমর্যয ছাড়িয়! মুখে বল হরি হরি ॥ 

এই কণিকাঁলে আর নাহি অন্য ধর্ম। 

বৈষ্ণব বৈষ্বশান্ত্রে এই কহে মর্ম ॥ 
চৈতন্যচন্দ্রের লীল। অগাধ গন্তীর। 

গ্রাবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীর ॥ 

চৈতন্যচরিত্র শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন | 

যতেক বিচারে, তত পায় গ্রেমধন ॥ 

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার 'আশ। 

চৈতন্যচরিতাস্থত কহে কুঞ্দ।ন ॥ ৩৬ ॥ 

ইতি গ্রীচৈতন্যচরিতাস্বতে মধাখণ্ডে 

দর্ষিণদেশতীর্ঘভ্রমণনাম 

নবম পরিচ্ছেদ ॥ ৯॥ 

ইতি শ্রীটৈতন্চরিতামূতে মধাথণ্ডে প্রীঠৈতন্্বরূপ শ্রীশ্ঠ।মলালপদারবিন্দসেবি বিনোদবিহারিগোন্'মি 
কতাম্বমবেধিনী ও স্থুবেধিনী সমন্থি ত দক্ষিণদেশত্রম ণং নাম নব্মপারচ্ছেদ ॥ ৯ | 

(হবার রি ঠ 

দশম পরিচ্ছ্দে। 
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গ্রনথকারসা।--. 

তং বনো গৌরজলদং স্বস্ত যে দর্শনামূতৈঃ | 
বিচ্ছেদা বগ্রহম্নান-ভক্তশস্ান্তজীবয়ৎ ॥ ১ ॥ 
যঃ ( গৌর) স্বস্ত দর্শনামৃতৈঃ বিচ্ছেদাবগ্রহ- 

্নানভশত্তানি (বিচ্ছেদে এব অবগ্রহঃ বর্ষণ- 
ব্যাঘ।তঃ তেন মানাঃ শুফগ্রায়াঃ ভক্ত! এব 

শন্তানি ) অলীবয়ৎ তং গৌরজলদং বন্দে ॥ ১॥ 

১৩ 

যিনি নিজ দর্শনরূপ অস্বতজল দ্বার! 

বিচ্ছেদরূপ অনারৃষ্টি ধশতঃ শুফপ্রায় 

ভক্তরূপ শম্তগণকে জীবিত করিয়া- 

ছিলেন, আমি ঘেই গৌররূপ জলদকে 
বন্দন। কবি ॥ ১ 



৯৮ 

জয় জয় চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 

ভর/ৈতচন্্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥ 
পুর্কে যবে মহাগতু চলিল। দক্ষিণে । 

এতাপর্র রাজা তবে 
বোলাইলা সার্বাভৌমে | 

বমিতে আগন দিল করি নমন্কারে। 

মহাগভূর বার্তী তবে গুছিল তাহারে ॥১ 

গুনিল তোমার ঘরে এক মহাশয় । 

গৌড় হৈতে আইলা তেহো। মহারুপাময় ॥ 

তে(মারে বছ কূপ। কৈল। কহে মর্ধজন | 

গো করি করাহ মোরে তাহার দর্শন | 

ভট্ট কহে যে শুনিলে সেই মত্য হয়। 

ভাঁগন দর্শন তোমার ঘটন না হয় ॥ 

ব্রিক্ত মন্যা।শী ভিহে। রহয়ে নির্জনে | 

খরপ্পেহ না করে তিঠে। রাজ-দরশনে ॥ 

তথাপি কোন একারে তোমায় 

করাইতাম দর্শন । 

গতি করিল তিহো দক্ষিণ গমন ॥২| 

সাভা। কহে জগয়াথ ছড়ি কেন গেলা । 

ই নহে মহাণ্তের এই এক লীলা ॥ 

। পাশিত্র করিতে করেন তীর্ঘ ভমণ। 
এই ছলে নিস্ত।রয়ে নাংমারিক জন ॥৩| 

তথ।হ আরিলীলায়াং প্রথমে ছা্রিংশঙ্লোক- 

ধৃতং শ্রীদ্|গব তবচনম্-_ 

ভবদ্ধিধ! ভাগবতাস্তীর্থীভৃতাঃ স্বয়ং গ্রভে। 

তীর্থ কুর্ধস্তি তীর্ঘানি শ্বাস্তস্থেন গদাতৃত] ॥২। 

বৈষ্ণবের এই হুয় সভাব নিশ্চল । 

তিহো। জীব নহে হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ 

রাঁজ। কহে তারে তুমি যাইতে কেন দিলে 

1।»য় পাড় যত করি কেনে না রাখিলে ॥ 

ভউা৮াধয কহে তিহো। ঈশ্বর শ্বতত্ত্র। 

সাক্ষ/ৎ ভীকষ তেহোনহে পরতত্ত্র ॥ 

শ্ীপ্রীচৈতগ্বচরিতামৃত। [ দশম পরিচ্ছেদ | 

তথাপি রাখিতে তারে বহু যত্তু কৈল। 

ঈশ্বরের খ্বতত্র ইচ্ছ! রাখিতে নারিল ॥৪ 

রাঙা কছে ভট্ট তুমি বিজ্ঞশিরোমণি । 

ভুমি তারে কষ কহ তাতে মত্য মাণি | 

গুনরপি ইহা তর হইলে আগমন । 

একবার দেখি করি ফল নয়ন ॥ 

ভট্টাচার্য্য কহে তিহো আমিব অল্লপকালে। 

রঠিতে তাঁরে এক স্থান চাহিয়ে বিরলে ॥ 

ঠাকুরের নিকট হবে হইব নির্জনে । 

এছে নির্ণয় করি দেহ এক স্থানে ॥ ৫ ॥ 

রাঙা কহে এছে কাশীমিশ্রের মদন। 
ঠ।কুরের নিকট হয় পরম নির্জন ॥ 
এত কহি রাজ! রহে উৎ্নঠিত হঞ1। 

ভট্টচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল বব গিয়া | 
কাশীমিশ্র কহে আমি বড় ভাগ্যবান্। 

মে|র ঘরে প্রভুগার্দের হবে অবস্থান ॥ 

এইমত পুরুষোত্মধানী যত জন। 

প্রভুরে মিলিতে মব1র উৎকন্টিত মন ॥ 
মব লোকের উৎকঠ। যবে অত্যন্ত বাট়িল। 

মহ]এভু দক্ষিণ হৈতে তবহি' অ|ইলা॥১৬॥ 
শুন অ'নন্দিত হৈল নবাকার মন । 

মবে মেলি সার্বাভৌমে কৈল নিবেদন ॥ 

প্রভু যহ আমা মবার করহ মিলন। 

তোমার পরসাদে পাই চৈতন্চরণ ॥ 
ভট্টাচার্য্য কহে ক।লি কাশীমিশ্র-ঘরে। 

প্রভু যাইবেন তাহ| মিলাইব মবারে ॥ 
আর দিন মহাগুভু ভট্টাচার্য মলে । 

জগন্নাথ দ্রশন কৈল মহারঙে ॥ 
মহাপ্রনাদ দিয়! তাহ! মিলিল! সেবকগণ। 

মহাপ্রভু নবাকারে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৭ ॥ 

দর্শণ করি মহাপ্রভু চলিল। বাহিরে । 
ভট্টাচার্য নিল তারে কাশীমিশ্র ঘরে ॥ 



দশম পরিচ্ছেদ । ] মধ্যলীলা। ৯৯ 
ররর রা

নার 

কাশীমিশ্র পড়িলা আমি প্রাতৃর চরণে । 
গৃহ সহিত আত্ম তরে কৈল মমর্পণে | 

গ্রভু চত্ুভুজিমূত্তি তারে দেখাইল। 
আত্মনাৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈল | 
তবে মহাগুভু তাহ! বমিল। আমনে । 

চৌদ্দিকে বিল! নিত্যানন্দীদি-ভক্তগণে ॥ 

মুখী হৈল। প্রভু দেখি বাবার নংস্থান | 

যেই বাম। হয় প্রাভুর সর্ধ সমাধান ॥ ৮॥ 

সার্দাতৌম কহে প্রভু তোমার যোগ্য বানা 
তুমি অঙ্গীকার কর এইমিশ্রেরবড় আঁশ। | 

প্রভু কহে এই.দেহ তোম। মমাকার। 

যেই তুমি কহ মেই সম্মত আমার || 

তবে মার্বাভৌম'প্রতুর দক্ষিণ পার্ট বনি 
মিল।ইতে লাগিল। সব পুরুযোত্মমবামী ॥ 

এই মব লোক প্রভু বৈমে শীলাঢচলে । 

উৎ্কষ্ঠিত হইয়াছে বড় তোমা মিলিবাঁরে ! 

তৃষিত চাতক যৈছে মেঘেরে হাকারে। 

তৈছে এই নব, মবা কর অঙ্গীকারে ॥৯॥ 

জগনথ সেনক এই নাম জনার্দিন। 

অনননরে করে প্রভুর শ্ীঅঙ্গমেবন ॥ 

ক্লষ্দ্ান নাম এই ন্বর্ণবেত্রধারী | 

'খিখিমাহিতী এই লিখন অধিকারী | 

প্রন্থান্গমিশ্র ইই নৈঝ্ব গ্রধান | 

জগন্নাথ মহামোয়ার ইহ দ।ন নাম ॥ 

মুরারিখাহাতীঃশিখিমাহাতীর ভাই। 

তোমার-চরণ বিনু অন্য গতি নাই ॥ 

চন্দনেশ্বর সিংহেশ্বর মুরারি ব্রান্গণ | 

বিষুদদান ইস্টো ধ্যায় তোমার চরণ ॥ 

প্রহররাজ মহাঁপাত্র ইঞ্জো! মহাঁমতি। 

পরমানন্দ মহাপাত্র ইহার মংহতি ॥ ১০ ॥ 
এই মব বৈষ্ব'এই ক্ষেত্রের ভূষণ। 

তবে মবে পায়ে পড়ে দণ্ডবৎ হঞ1। 

মব। আলিঙিল গাভূ প্রাসাদ করিঞ1 | 

হেনকাঁলে আইলা তাহ! ভবাননা রায়। 

চারি পুজ মঙ্গে পড়ে মহাগভূর পায় ॥ 
সার্বভৌম কহে এই রায় ভবানন্দ। 
ইহার প্রথম পুজ রায় রামানন্দ | 

তবে মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙন। 

স্ভতি করি কহে রামানন্দবিবরণ ॥ ১১ ॥ 

রামানন্দ হেন রদ্বু যাহার তনয় । 

তাহ।র মহিম। লোকে কহিলে না হয় ॥ 

মাক্ষাৎ পা তুমি তোমার পত্রী কুম্তী। 
পঞ্চপাগুব তে।মার পঞ্চপুজ মহামতি ॥ 
রায় কহে অমি শ্য্র বিষয়ী অধম। 

মোরে স্পর্শ তুমি এই ঈশ্বরলক্ষণ ॥ 

নিজ গৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চপুজ্র ননে | 

আস মমর্ণিল আমি তে(মার চরণে ॥ 

এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে। 

ববে সেই আচ্ছা সেই করিবে সেবনে ॥ 

অ|ত্ীয় জ্ঞাণ করি মঙ্কোচ ন| করিবে। 

যেইঘবেইচ্ছ।তোমারমেইআজ্াদিবে ৪১২ 

প্রভু কহে কি সঙ্কোচঃ নহ তুমি পর । 

জম্মে জন্মে ভুমি শাখার বংশে কিন্কর ॥ 

দিন পাঁচ নাত ভিঅরে আনিব রামানন্দ 

তাঁর সঙ্গে পুর্ণ হবে আমার আনন্দ ॥ 

এত বলি প্রভূ তারে কৈল আলিঙ্গন। 

তার পুল্প সব, শিরে ধরিল চরণ ॥ 

তবে মহাপ্রভু ত।রে ঘরে পাঠ।ইল। 

বাণীনাথ পউনায়ক নিকটে রাঁখিল ॥ 

ভট্টাচার্য্য সবলোকে বিদায় করিল। 

তবে গ্রতু কালারুষণ দাঁনে বোলাইল ॥ 

গ্রভু কে ভট্ট শুন ইহার চরিত । 

একাম্তভাবে-ভজে সবে তোমার চরণ ॥ : দক্ষিণ গেলেন ইঞ্ঠো আম।র মহিতত ॥ 
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১৪০.” লা শশ্ীীশ্াা ীীীশাাাঁটিও 

তট্টম!রি হৈতে গেলা আমারে ছাড়িয়া। ৷ শুনিয়া! আচার্য গোনাঞি পরমা নন্দ হেলা 

ভটম|রি হৈতে ইহাঁয় আনিল উদ্ধারিয়া ॥ | প্রেমাবেশে হুঙ্কার বছ-হৃতঃ গীত কৈলা১৬ 

এবে অ(মি ইহ! আনি করিল বিদায়। | হরিদান ঠাকুরের হৈণ পরম 'আনন্দ,। 

হাহ তাহা যাহ আমা-সনে নাহি দায়॥১৩। বাসুদেব দত্ত, গুপ্ত মুরারি, শিবানন্দ ॥ 

এত শুনি রুষ্দান কান্দিতে লাগিলা। | আচার্ধ্যরত্ব আর পগ্ডিত বক্রেশ্বর । 

মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু উঠি গেলা ॥ আচার্য্যনিধি আর পণ্ডিত গদাধর ॥ 

নিত্যানন্দ জগদানন্দ নুকুন্দ দামোদর | শ্রীরাম পণ্ডিত আর পুত দামোদর। 

চ।রিজনে যুক্তি তবে করিল অন্তর॥  ] জীমান্ প্ডিত আর বিজয় শীধর ॥ 

শৌডদেশে পাঠ।ইতে চাহি একজন। | রাঘব পরত আর আচাখ্যমন্দন | 

অ[ইকে কন্ছক য|ই গরভূর আগমন ॥ কতেক কহিব আরছুযত প্রভুর গণ ॥ 

আপদ প্রীনাম-আদি যত ভক্তগণ। শুনিয়। সবার ছৈল পরম উল্লাম। 

নেই আিব শুনি গ্াভূর আগমন ॥ নবে গিলি আইলাদুষ্রীঅদ্বৈতৈর'পাশ ॥ 

এই কুষ্দাগে দিব খৌড়ে পাঠাইয়া। 1 আচাধ্োের কৈল নবে চরণপবন্দন। 

এত কহি তারে রাখিল আশ্বান করিয়ী১৪ আচার্ধ্য গে(নাঞ্িঃ কৈল সবা অ।লিঙ্গন ॥ 

'মার দিন গরু ঠাই কৈল নিবেদন । ছুই তিন,'দিন আচার্য মহোত্মৰ কৈল। 

আরজ্ঞ। দেহ গৌডদেশ পাঠ।ই এক জন ॥ | নীলাচল যাইতে তবে যুক্তি দৃঢ় হল ॥ 

(ত।সার দক্ষিণ গমন শুনি শচী আই। | ববে মিি নবদীগে একত হইয়া 

ভদ্বৈতাদি নৈষঃবগণ আছেন দুঃখ পাই ॥ নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লয়।॥১৭ 

একজন য|ই কহে শুভ সমাচার । গ্রতুর মমাচার নি কুলীনগ্র/মবামী | 

প্রচ কে কর দেই যে ইচ্ছা তোমার ॥ নত্যরাজ রাঁম!নন্দ মিলিল। তাহ1 আনি ॥ 

ভাবে মেই রুষ্দাসে গৌড়ে পাঠাইল। | মুকুন্দ নরহরি রঘৃনন্দন খণ্ড হৈতে। 

সৈধঃন সবারে দিতে মহাগুলাদ দিল ॥ ; আচার্্যের ঠাঞ্রিঃ অ।ইলা শীলাচল যাইতে | 

বে গৌড়দেশ অ।ইল] কালাকুষ্দাণ। | গেইকালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দপুরী। 

নলদ্বীপ গেলা ভিই্ে। শচী আই-গাঁশ ॥ 1 গঙ্গাতীক্লে তীরে আইলা নদীয়া নগরী ॥ 

সহ|প্রমাদ দিয়। উরে কৈল নমঞ্চার। | আইর মন্দিরে সুখে করিল বিশ্রাম । 

দক্ষিণ হৈতেআইল।প্রু,কহেনমাচার ॥১৫] আই উরে ভিক্ষাঃদিল করিয়া সম্মান ॥ 

শুনি আনন্দিত হৈল শটী মাত।র মন | | প্রভু আগমন তিহো। তথাই শুনিল। 

পীনেবাম আদি অ।র যত ভক্তগণ | শীন্র নীলাচল যাইতে ত।রইচ্ছ। হৈল ॥ 

সুনিয়। সবার হৈল পরম উল্ল।ন। এভুর এক ভক্ত দ্বিজ কমলাকান্ত নাম। 

দ্বৈত অ।চার্যয গৃহে গেল] কুষ্াস ॥ | তারে লঞ।!নীলাচল:করিল প্রয়াণ ॥১৮॥ 

আরচার্য্যে গ্রাদ দিয়! কৈল নমস্কার। | সন্বরে আসিয়া তিহো মিলিল! প্রভুরে । 
নম্যক্ কহিল মহাপ্রভুব সমাচার | গ্রাভর আনন্দ হৈল পাইয়। তাহারে ॥ 



ঘন পরিচ্ছেদ । ] 

গ্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণবনান। 

তিহেো প্রেমাবেশে কল গ্রভূরে আলিঙ্গন 

প্রভু কহে তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছ৷ হয় 

মোরে কুপ1 কর নীলাদ্রি আশ্রয় ॥ 

পুরী কহে তোম! সঙ্গে রহিতে বাঞ্। করি 

গৌড় হৈতে আইলাম নীলাচলপুরী ॥ 

দক্ষিণ হইতে তোমার গুনি আগমন । 

শচটীর আনন্দ হৈল যত ভক্তগণ | 
মবেই আগিতেছেন তোম।রে দেখিতে । 

তা নবা বিলম্ব দেখি আইলাম ত্বরিতে১৯ 

কাশীমিশ্রের আঁবামে নিভৃতে এক ঘর। 
প্রভু তারে দিল আর সেবার কিন্কর | 

আর দিনে আইল! স্বূপদামোদর | 

গভূরর অত্যন্ত মন্্ম রসের মাগর । 
পুরুষোত্তম-আচার্য তার নাম পূর্বাশরমে | 

ননদ্বীপে ছিলা তিহো গুভূন চরণে ॥ 

প্রভূর মন্ন্যান দেখি উন্মত্ত হইয়া। 

অন্ন্যান গ্রহণ কৈল বারাণনী গিয়া ॥ 
চৈতন্যানন্দ গুরু তার, আ।জ্ঞ। দিল তাঁরে। 
বেদান্ত পড়িয়। পড়াও মমস্ত লোকেরে২« 

পরম বিরক্ত তিহে! পরম পণ্ডিত। 

কায়মনে আশ্রিয়াছে ভীরুষ-চরিত ॥ 

গিশ্চিন্তে কষ ভজিব এইত কারণ । 
উন্মাদে করিল৷ তিহে মন্গ্যাস গ্রহণ | 
নন্ন্যান করিল শিখ সুত্র ত্যাগ রূপ। 

যোগপষ্ট্র না লইল নাম হইল স্বরূপ ॥ 
গুরু ঠাঞ্জি আজ্ঞা মাথি আইল নীলাচলে। 
রাত্রিদিন কৃষ্ণপ্রেম আনন্দ বিহ্বলে ॥ 

পাণ্ডত্যের অবধি কথা নাহি কার সনে । 
নির্জনে রহেন সব লোক নাহি জানে ॥২১॥ 
কৃষ্ণরমতত্ববেত্া! দেহ প্রেমরূপ। 
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় ম্বরূপ। 

মধালীলা। 
ৃ দা 

গ্রন্থ লোক শীত কেহো প্রভূ আগে আনে 

স্বরূপ পরীক্ষা কলে পাছে প্রভূ শুনে ॥ 
ভক্তিপিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ যেই, আর রনাভান। 
শুনিতে না হয় গ্রভূর চিত্তের উল্লাম | 
অতএব স্বপ্ধপ আগে করে পরীনক্ষণ | 
শুদ্ধ হয় যদি করায় গ্রভৃকে শ্রবণ ॥ 
বিদ্াপতি চগ্িদান ভ্ীমীতগোবিন্দ | 
এই তিন শীতে করে গ্রভূর আনন্দ ॥ 
সঙ্গীতে গন্ধর্ব মম শাস্ত্রে রহণ্পতি। 
দামোদর নম আর ন।হি মহামতি ॥ 
অদ্বৈত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম । 
জীবামাদি ভক্তগণের হয় প্রাণমম ॥ 
নেই দামোদর আপি দণ্ডবৎ হৈলা । 
চরণে পড়িয়া শ্লোক পড়িতে লাগিল। ॥২২ 

তথাহি শ্রীটৈতগ্ঠচন্্েদয়নাটকে অষ্টম 
চতুর্দশগ্লেকঃ-, 
হেলোদ্ব'লিতখেদয়া বিশদয়া! প্রোন্ীলদমোদয়! 

শামাচ্ছান্ত্র-বিবাদয়! রপদয়। চিন্তারপিতোন্মাদয়।। 
শশবস্তক্তিবিনোদয়! সমদয় মাধুর্য মর দয়। 
শ্রীটৈতন্তদয়।নিদে তব দয়। ভূয়াদমন্দো দয় ॥ ৩ | 

(ছে) শ্রীটৈতগ্যদযানিধে ! হেলোদ্ধ,লিত- 
খেদয়! (হেল! অবজ্ঞা উদ্ধ,গিতঃ দুরাদের 
নিঃসারিতঃ থেদো মনস্তাপো! ষয়! তয়! ) বিশদয়। 
(শিশ্মলতয়া সর্বপ্রকাশিকয়! শুদ্বসত্বরূপয়! ) 
প্রোন্মীলদামোদয়া ( গ্রকর্ষেণ উন্মীলন্ সর্বম|বৃঙন্ 
আমোদঃ পরমানন্নঃ যন্ত।ং তয়! ) শামাচ্ছান্তর- 

বিবাদয়! (শাম্যন্ উপরতিং প্রাগ,বন্ শাস্ত্ানাং 
বিবাদঃ যস্তাং তয়া) রমদয়। (রসং দদ|তি অন্ু- 
ভাবয়তি য1 তয়া) চিত্তার্পিতেনদয়। (চিত্তে 

অর্পত উন্মাদঃ তদাখ্য সঞ্চরিতাবঃ যয়| তয়।) 

শঙ্বস্তক্তিবিনোদয়! (শঙ্বং নিরস্তরং ভক্তিং 

বিনোদয়তি সঞ্চারয়তি য| তয়!) সমদয়! (ম! 
লক্গা| সহ নর্তমানং সমং ভগবস্তং দদাতি হা 
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তয়া॥ তালব্যপকার|দি গাঠেন শমং তগনিষ্- পরমাননপুরীর কৈল চরণবন্দন। 
বুদ্ধিং দদাতি যা তয়!) মাধুর্যামরর্যাদয় (মাধুর্ধ্যানাং পুরীগোসাঞ্িঃ তারে কৈল প্রেম আলিঙ্গন 
মর্্যাদ| যস্তাং তয়) অমনদোদয়! (অমন্দ: কু্া- মহাগ্রডু দিল1 তারে নিভৃতে বানা ঘর | রহিতঃ উদয়ঃ যন্ত।ং ল! পাত্রপাত্রবিচারর[হিত্বা জলাদি পরিচর্ধ্যা লাগি এক কিশ্বর 
সর্মরগামিনী তব দয়! ( ময়ি) ভূয়াৎ॥ ৩॥ আর দিন মার্বভৌমাদি ভক্তগণ ম্গে | 

বপিয়াছেন মহাপ্রভু কষ্ককথা রঙে ॥ 
হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন । 
দগবৎ করি কহে বিনয় বচন ॥ 

ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গোবিন্দ মোর নাম। 
পুবীগোমাঞ্রআজ্ঞায়আইনুতবস্থান 1২৪ 
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোনারিঃ 

আজ্ঞা কৈলা মোরে। 
কষটৈতন্য নিকট রহি সেবহ তাহারে ॥ 
ক।শীশ্বর আমিবেন তীর্থ দেখিয়] | 
প্রভু আজ্ঞায় তোমাব পদে আইনু ধাইয়! 
গোমা(ঞ কহে পুরীর বাত্মলা 

করি মোরে । 

হে দয়ানিধে আ্রীচৈতন্য ! তোমার 
দয়ার অতি মহজেই লোকের সকল্ন 

গন্ভাপ দূরে যায়, চিত্ত নির্মল হয় এবং 

হৃদয়ে প্রেম।ননের প্রকাশ হয়। তোমার 
দয়ায় শাহ|দর বিবাদ প্রশমিত হয় 
এবং উহা চিত্তে রন মঞ্চ।র করতঃ গ্রগাঁট 
মমতার সৃষ্টি করে। ইহা হইতেই নিরন্তর 
ভক্তিস্বখ ও মর্ধত্র নমদর্শন ল|ভ, হয়। 
ইহা মকল মাধুর্য্যের সার। তুমি করুণা 
করিয়া এই অধমজনে সর্ত্রগামিনী মে 
দয়া প্রাকাশ কর | ৩॥ 

উঠাইয়| মহা প্রভূ কৈল অ।লিঙগন। 

ডুই জন প্রোমাবেশে হৈল। অটেতন ॥ 
কথোক্ষণে দুই জনে শির বনে টহলা। 
তবে মহাণাভ্ তারে কহিতে লাগিল| | 
তুমি যে আনিবে আর্জি খপ্পেতে দেখিল 
ভাল হৈল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল ॥ 
ত্বপ্ূপ কহে প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ। 
তোমা ছাড়ি অন্যত্র গেনু করিনু প্রমাদ | 
তোম!র চরণে মোর নাহি প্রেমলেশ। 
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞিঃ গেনু অন্যদেশ ॥ 
মুঞ্চতোম|ছাড়িন্ তুমি মোরেনা ছ।ড়িল!। 
কপারজ্জ, গলে বান্ধি চরণে আনিল|॥২৩। 
তবে স্বরূপ কৈল নিত্যানন্দের বন্দন। 
নিত্যানন্দ গুভু কৈল গ্রেম আলিঙ্গন ॥ 
জগদানন্দ মুকুন্দ শঙ্কর সার্বভৌম | 
নব! মনে যথাযোগ্য করিল] মিলন ॥ 

কপা করি মোর ঠাওিঃ 

পঠ।ইল1 তোমারে ॥ 
এত শুনি স|র্দভৌম এরতুরে পুছিলা। 
পুরী গোযাঞিঃ শুদ্র দেবক কাহেতো 

রাখিল! ॥২৫॥ 
প্রভু কহে ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্্র। 
ঈশ্বরের ক্ুপা নহে বেদপরতন্ত্র ॥ 
ঈশ্বরের ক্কপা, জ[তিকুলাদি না মানে। 
বিদ্ুরের ঘরে কষ করিল! ভোক্নে ॥ 
মেহলেশাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর-রুপার। 
মেহ বশ হয়৷ করে স্বতন্ত্র আচার ॥ 
মর্যাদা হৈতে কোটি নুখ স্নেহ-আঁচরণে | 
পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে ॥ 
এত বলি গ্রোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন 
গোরিম্দ করিল এাভুর চরণবন্দন ॥ 

রঙ ধ 



ধম পরিচ্ছেদ । ] মধালীলা। ১৩০৩ 

গ্রাভু কহে ভট্চার্যা করহ বিচার। 

গুরুর কিঙ্কার হয় মান্য নে আমার ॥ 

ইহাকে আপন পেব। করাইতে না যুয়ায়। 

গুরু আজ্ঞ1 দিয়াছেন কি করি উপায় ॥ 

ভট্রাচ।্যয কহে গুরু আজ্ঞা বলবানূ। 

গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিব শান্ত্র পরমাণ ॥২৬| 
তথাহি রথুবংশে চতুর্শসর্গে যচতারিংশশ্লোক 2 

গ শুশ্রবান/তরি ভার্শবেণ 
পিতুনিয়োগ!ৎ গ্রঘতং দিষদ্বং। 
গ্রাতাগ্রহীদগ্রজশাসনং ত- 

দাজ্ঞা গুরূণ|ং হাবিচাএণীয়! ॥8| 

পিতুঃ নিয়োগাৎ ভার্গবেণ (জামদগ্রেন ) 
ম/তার (রেণুকার1ং) দ্বিবদ্ধৎ প্রধতং ( গ্রহারং) 
শুশ্রবান্ (শ্রুতবান্) সঃ ( লঙ্গাণঃ) তদ্ অগ্রজ 

শ।সনং গ্রতাগ্রহীৎ হি (যল্্াৎ) গুরণ।ম্ আজ 
অবিচারণীয়। ॥ ৪ ॥ 

পরশুরাম পিতার আজ্ঞা শক্রুবৎ 

জনীর শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন শুনিয় 

শ্রীলক্ষ্ণ শ্ীরামচন্দ্রের মীতাবনবাসরূপ 

আজ্ঞা গতিপালন করিয়াছিলেন 

যেছেতু গুরুগণের আজ্ঞায় দোষগুণ 

বিচার করা কর্তব্য নহে ॥ 8 

তবে মহাগাভু তারে করি অঙ্গীকার। 
আপন শ্রীঅঙ্গসেবা দিল অধিকার । 

গ্রাভূর প্রিয় ভৃত্য করি মবে করে মান। 
সকল বৈষ্বের গোবিন্দ করে সমাধান ॥ 

ছোট বড় কীর্তুনিয়! ছুই হরিদাস। 

রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ । 
গ্োবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর মেবন। 

গোবিন্দের ভাগ্য মীম না৷ যায় বর্ণন ॥ 
আর দিন মুকুন্দ দত্ত কহে গ্রাডু স্থানে । 
ব্রহ্মানন্দ-ভারতী আইল] তোমার দর্শনে ॥ 

আজ দেহ যদি তারে আনিয়ে এথাই। 

এত বলি মহাপ্রভু সব ভক্ত মঙ্গে। 

চলি আইলা ব্রশ্গানন্দ-তারতখর আগে ॥ 

ব্রঙ্গানন্দ পরিয়াছে মবগচম্মান্বর | 

তাহা দেখি প্রভুর ছুঃখ হৈল অন্তর ॥ 

দেখিয়।ও ছদ্ম কৈল যেমন দেখি ন|ই। 

মুকুন্দেরে পুছে কোথ। ভারতী গোমাঞ্ি। 
মুকুন্দ কহে এই দেখ আগে বিদ্যমান । 
প্রভু কহে তিহো৷ নহে তুমি অগেয়।ন | 

অন্যেরে অন্য কহ নাহি তোমার জ্ঞান। 

ভ।রতী গোমাঞ্িঃ কেনে পরিবেন চাম২৮, 

শুনি ব্রন্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে । 

মোর চর্মান্বর এই না ভায় ইইারে ॥ 

ভাল কহে চশ্মান্বর দন্ত লাগি পরি। 

চণ্মাশ্বর পরিধানে মংনার না তরি | 

আজি হৈতে ন] পরিব এই চর্াম্বর | 
গ্রভু বহির্ধাম আনাইলা জানিয়া অন্তর | 
চ্ম ছাড়ি ব্রন্মানন্দ পরিল বনন। 

প্রভূ আনি কৈল তার চরণবন্দন ॥ 

ভারতীকহেতোমারঅ।চারলোকশিখাইতে 
পুনঃ ন। করিবে নতি ভয় পাই চিতে ॥ 

মন্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ইহা চলাচল । 
জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম, তুমিত সচল ॥ 

তুমি গৌরবর্ণ তিহে। শ্যামল বর? 
দুই ব্রন্মে ঠকল সব জগত তারণ॥ ২৯॥ 

প্রভু কহে মত্য কহ তোমার আগমনে | 

দুই ব্রদ্ষ প্রকট হইল প্রীপুরুযোত্তমে ॥ 

্হ্মানন্দ নাম তুমি গৌরব্রঙ্গ চল। 
শ্যামব্রন্গ জগন্নাথ বরিয়াছে অচল ॥ 

ভারতী কহে নার্দভৌম মধ্যস্থ হইয়া। 
ইহ! মহ অ।মার ন্য।য় বুঝ মন দিয়া ॥ 

ব্যাপ্য ব্যাপক ভাবে জীব ব্রন্ম জানি। 
প্রভু কে গুরু তিষ্টো যাঁধ তার ঠা্ডি/২৭ জীব ব্যাপ্য ব্রহ্ধ ব্যাপক শাস্ত্রেত বাখানি 



১৪৪ 

চম্দ ঘুচাইয়া কৈলে আমার শোধন । 

দোহার ব্যাপ্য ব্যাপকত্তে এইত কারণ ৩০ 

শ্রীতীচেতমচরিতামবত। 

| আমরা অদ্বৈতমাগের উপাগকগণের 

[ দশম পরিচ্ছ্দে। 

উপাসা ছিলাম এবং আতানন্দ-পিংহা- 

তথাহি মাদদিপীলায়াং ভূতীয়ে নবমশ্নকধৃতং | ননে পুজিত হইতাম । বন্প্রতি কোন 

মহাভারত বচন মৃ_.. 

নুব্ণবর্ণে হেমালে। বরাজম্চন্দনাঙদী। 

সন্নাসরুচ্ছমঃ শাস্তে। নিষ্ট।খাস্তিপরায়ণঃ ॥৫॥ 

এই গব ন।মের ইহো হয় নিজাম্পদ। 

চন্দনাক্ত প্রানাদ তোমার দ্বিভূজে অঙগদ | 
ভট্টাচার্য কহে ভারতী দেখি তোম।রজয় 

: গভু কহে যেই কহ মেই সত্য হয়॥ 

গুরু শিখ্য ন্যায়ে, শিষ্য সত্য পরাজয়। 

ভারতী কহে এছে! নহে অন্য হেতু হয়। 

ভক্ত (ই তুমি হার এ তোমার শ্বতাব। 

আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব ॥ 

আজন্ম করিল আমি ণিরাকার ধ্যান। 

তোম। দেখি কু হইল। মোর বিদ্যমান ॥ 

কক ন।ম মুখে স্ফরে মনে শেত্রে ₹ষ। 

তোমাকে তদ্রপ দেখি হৃদয় সতৃষঃ | 

নিপ্বমঙ্গল কহিল যৈছে দশ! আপনার । 

ইহ। দেখি মেই দশ! হৈল আমার ॥৩১॥ 
তথাহি ভক্তিরসাঁমুতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে 

গ্রথমলহর্ধ্যাং বিংশাঙ্কে বিহ্বমঙ্গলবচ নম্-_ 

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্তা: 

ত্বানন্দসিংহাসনলবদীঞ্গাঃ। 

হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন 

দাঁদীকৃত| গোপবধূবিটেন ॥ ৬ ॥ 

অগ্বৈতবীথীপথিকৈ; (অদ্বৈতং তত্বমপীতি 
নির্ভেধোপ।মনা এব বীঘী গন্থ।ঃ তশ্তাং যে পথকাঃ 
উপ।সকাঃ তৈঃ) উপাস্তাঃ শ্বাননমিংহাসনলব্ধ- 
দীক্ষ।; বয়ং ( তথাভূতট্পি) কেনাপি গোপবধূ- 

« বিটেন (গোপরমণীনাং বিটেন কামকলাদিভিঃ 
ব্শীকরণশীলেন ) খঠেন হঠেন (বলাৎকারণে ) 
দামীরতাঃ (গোপাঙ্গনানুগ! কৃতাঃ )॥ ৬ | 

কোন গোপবধূ-লম্পট শঠ কতৃকি বল 

পূর্ক গোগীর অনুগতা হইয়াছি ॥ ৬॥ 

প্রা কহে রুষে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়। 

ষহা নেত্র পড়ে তাহা শ্রীরুষ স্ফুরয় ॥ 

ভট্টাচার্য্য কহে ছু'হার সুনত্য বন। 

আগে যদি কৃষ্। দেন সাক্ষাৎ দর্শন ॥ 

প্রেম বিনা কভ্ নহে তার মাক্ষাৎকার। 

ইহার কূপাতে হয় দর্শন ইহার ॥ 

ভূ কহে বিধুঃ বিষুঃ কি কহ দার্দাভৌম । 
অতিস্ততি হয় এই নিন্দার লক্ষণ ॥ 

এত বলি ভ(রতী লয়। নিজবানা আইল।। 

ভারতীগে|মাঞ্রি গ্রভূর নিকটে রহিলী॥৩২ 
রামভদ্র/চার্ধ্য আর ভগবান্ অ।টার্যয। 

প্রভূ পাশে রহিল। ছু হে ছাড়ি অন্য কার্ধয 
কাশীশ্বর গেন।ঞঃ আইল। আর দিণে। 

সন্মান করিয়। প্রাভু রাখিল নিজ খানে ॥ 

গরভুরে করান লয়। ঈশ্বর দর্শন | 

আগে লোক ভীড় নব করে নিবারণ ॥ 

যত নদ নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়। 

এঁছে মহাপ্রভূর ভক্ত মাহা তাহা হয়॥ 

বে আনি মিলিলা গুভূর শ্রীচরণে। 

প্রভূ রুপা করি,মবারে রাখিলা নিজশ্হ।নে 

এইত কহিল গ্রভূর বৈষব মিলন । 

ইহা যেই গুনে পায় চৈতন্য-চরণ ॥ 

শ্বীরপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতাস্বত কহে রুষ্দাম ॥ ৩৩। 

ইতি বৈষ্বমিলন নাম দশমপরিচ্ছেদ ॥১০ 

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামুতে মধাখণে শ্রীচৈতন্তশ্বরূপ ৮৯ ১৬৮৯ বিনোদবিহারি- 
গোম্বামি কতাষবরবো ধনী ও নুবোধিনী সমন্বিত বৈষ্বমিলনং নাম দঁশমপরিচ্ছেদঃ ॥ ১৯ ॥. 



একাদশ পরিচ্ছেদ | 

০১ 

অভ্ভাদণ্ডং তাঁগুবং গৌরচন্ত্ঃ 

কুর্বান্ ততঃ শ্রীজগরাথগেহে। 

নানাভাবলম্কৃতাঙ্গঃ ্ধায়। 

চক্রে বিশ্বং প্রেমণন্ানিমগ্রমূ ॥ ১॥ 

প্রীজগন্নাথগেহে ভট্কিঃ (সহ) গৌরচঞ্জঃ 

ভাত্যুদ্দগুং তাগুবং ( বৃত্যবিশেষং ) কুর্বন্ নান।- 
ভাবালম্কতাঙ্গং (সন) শ্বধায়! ( অসগ।ধারণ হ্ব- 

মাধুধ্যেণ ) খিশ্বং প্রেমবন্তানিমগ্রং চক্রে ॥ ১॥ 

প্রীজগন্নাথ-মন্দিরে ভক্তগণের সহিত 

গ্রীগৌরচন্ত্র অত্ুযুদ্দ্ড নৃত্য করিতে 
করিতে সাধিকাদি নানা ভাবালক্ক তা 

হওতঃ স্বমাধূর্যয ঘ্বারা বিশ্বকে প্রেমবন্যাঁয় 

নিমগ্ন করিয়।ছিলেন ॥ ১ ॥ 

জয় জয় শ্ীচৈতন্য জয় নিত নন্দ । 

জয়াদ্বৈতচন্্র জয় গৌরভ ক্তরন্দ ॥ 

আর দিন নার্বাভৌম কহে গুভুশ্থানে। 
অভয় দান দেহ তবে করি নিবেদনে ॥ 

গুডু কহে কহ তুমি, কিছু নাহি ভয়। 
যে।গা হৈলে করিব অযোগ্য হইলে নয় ॥১ 

নার্বভৌম কহে এই গরতাপরদ্র র।য়। 
উৎকন্ঠিত হয়৷ তোম। মিলিবারে চায়॥ 
কর্ণে হস্ত দিয়! গাভু স্মরে নারায়ণ । 

নন্দভৌমে কহে কেন কহ অযোগ্য বচন 
নন্ন্য।নী বিরক্ত আম!র রাজদরশন | 

সত্রীদরখন-মম বিষের ভক্ষণ ॥ ২। 

নিষিঞ্চনস্ত ভগবস্তজনো মুখস্ত 

গারং পরং জিগমিষে|ভবস।গরগ্ঠ। 

সন্দর্শনং বিষয়িণাসথ যোধিভাথ। 

হা হস্ত হস্ত নিষতক্ষণতোহপ্যপাধু ॥ ২ ॥ 

ভবসাগরস্তা পরং পারং জিগমিষোঃ (গন্ত- 

কাণস্ত) নির্গিঞনস্ত (ত্যক্তপরিগ্রহস্ত ) ভগবত . 

জনোন্ুুখস্ত ( ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্তম্ত ) বিষয়িণাং 

যোধিতাং চ সন্দর্শনং। হা হস্ত হস্ত বিষক্ষণতঃ 

অপি অসাধু (অকল্যাণকরম্)॥ ২॥ 

ভবমাগরের পর পার গমনেচ্ছক 

ভগবদ্ডজনে প্ররৃত্ব ন্যানির পক্ষে বিষয়ী 

ও ম্তরীর দর্শন বিষপান হইতেও অক- 

ল্যাণকর ॥ ২ ॥ 

নার্কধভৌম কহে মত্য তোর বচন। 

জগম্নাথ থেবক রজ| কিন্ত ভক্তোত্বম ॥ 

গ্রাভ কহে তথাপি রাজ! কালনরপাকার | 

কাষ্ঠনারী-স্পরর্ যৈছে উপজে বিকার ॥৩॥ 

তথ|হি শুঁচৈতন্যচন্ত্রোদয়নাটকে অষ্টমাঙ্ধে 

পঞ্চবিংশতিষ্লে কঃ 

আকাবাদগি ভেহব্যং ্ত্ীণং বিষয়িণামপি | 

যথাচের্মেনসঃ ক্ষোডস্থথা তমাকুতেরগি ॥ ৩॥ 

যথা অঙ্ঃ(সর্পাৎ) মনমঃ ক্ষোভঃ (ভয়ং 

ভবতি) তথ। তগা (সর্পপা ) আকতেঃ: (কত্রিমা- 

কারাৎ) অপি (ভয়ং ভবতীতি, তদ্বৎ) স্ত্রীণাং 

বিষদিণাং (চ) অপি আকারাৎ ( আলেখ্যাৎ 

চিত্রপটস্থিতাৎ, কাষ্টপাষাণাদিনির্শিতহত্তম্মর্তেঃ বা) 

তৃথাছি শ্রীটৈতন্যচন্্রদয়নাটকে অষ্টমাস্কে চতু- অপি (নি্ষিঞচনাধিভিঃ ) তেতবাম্॥ ৩ ॥ 

ব্বংশ[তিম্লে।কঃ-- 

১৪ 

প্রকৃত মর্পের ন্যায়, যেমন কৃত্রিম 



১০৬ শ্রীপ্রীচেতগ্ৃচরিতাধৃত। [ একাদশ পরিচ্ছেদ । 
টিউটর টিউটর রি টিটি রীতি 

নর্পও ভয়োত্পাদন করিয়। থাকে, তদ্রপ | তোমাকে এতেপ প্রীতি হইল রাজার | 
শরীর ও ব্ষিয়ির কুত্রিম আকারও ভীতি- | এই গুণে কফ তারে করিবেদ অঞ্ষীকাব 

গুদ ॥ ৩॥ তগাি পদুগাগবত!যৃতে ভজ্গামুতে সগ্তমাধ- 

| ধৃতং আঅদিপুপাণে ধাহুনং গ্রতি এ 'বওবাকামৃ- 

ছু বাতি গুনও রূপি শুখে না আনিবে। | মূ ভক্তা হিযেগার্থ ন য়ে অস্তাস্ত তে মঠা2। 

পূনঃ যি কহ, গাম। এথ! ন। দেখিবে |; মইউজম্য হু থে জক্গান্তে মে ভক্ততমা মাঃ ৪| 
ভন পায় শর্মা, ১ম নিজসনে গেলা। (হে)গার্থ! যে( ভক্ষগ্রীতিশশ]াঃ) মণ 

হেনকালে এাভাপরদ্র পুরুষোত্তমে আইল] ভঞ্চাঃ তেমে (মম) ভক্তাঃ তুন (শ্রেঠাঃ) 

রামানন্দ রার "ইল গজপতি-মঙ্গে। | মতাঃ। মে মন্তক্তস্য (গাধাদয়ঃ) তু ভক্তাঃ 

তে ভঞ্জতম।ঃ মতাঃ ( মন্মত।2)॥ ৪ ॥ প্রথমেই প্রভবে আ।গি মিলিলেন রঙ্গে ॥ 

রায় এরণতি গল গু কৈল আলিঙ্গন । হে পার্থ! যাহার। কেবল আমা- 
দুই জনে প্রেমাসেশে করেন ভ্রুন্দন ॥ তেই গীতি করিয়া থাকেন, তাহ।র। 

রায়-ণনে প্রভূ দেখি শে ব্যবহ|র | আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত নহেণ ; কিন্ত যহ|র! 
নব শুক্তগণ মনে হৈল চমত্কার ॥ ৪ ॥ আমার ভক্তের ভক্ত, তাহার।ই আমার 

রায় কহে তোমার আতঙ্ঞায়র।জাকে কি] উক্ততম ॥ ৪ ॥ 

তোমার ইচ্ছ।য় রাজামে|রেবিষয়ছাড়ইৎ | তথাহি শীমদ্ভাগণতে একদশবন্ধে একোন- 
অ]মি কহিল অ|ঘ। হৈতে না হয় শিষয় |  বিংখাধ্যায়ে একাবংখঞ্লে।কঃ _ 

টঢৈতনাতরণে রঙে খপি আ।ভ্ঞ। হয় ॥ আদরঃ পার্চধ্যায়াং মধ গৈরভিবন্দনমূ। 

তোমার নাম ুশি রাজ। আনন্দিত ছৈল। মঞ্ভক্পৃজাভ্যধিক। সর্প হবু মন্মতত ॥ ৫ ॥ 

আনন হৈত্তে উঠি মোরে আলিগন কৈল। পরিচর্যায়াং (সেবায়!) আদরঃ সর্বাঠসঃ 

তোম।র নম শুনি হৈল মহ।গ্রেনাবেশে | সেন প্রত্যগ|দিভিঃ) আওনদনম্ 'আঅভাপিক 
মোর হতে ধরি কহে পবিতি বিশেষে 11 (মৎ পুজাতোহপি তত্র মন সস্তোবাবশেষাৎ) 

তোম।র যে বর্ঘন উমি খাহ পে বর্তন। | মঞ্তজপু সর্বভূতেষু মন্ম'৩:॥ ৫ ॥ 

নিশ্চিন্ত হইয়া নে ভব টরণ ॥ ৫ আমর পুজায় আদ আঙগ5]- 

অমি ছার যে|গয নহি তার দরশনে। হাদি ঘর] বন্দন, আমার নন্থোষজ্ঞনে 
তারে যেই ঘেবে তার যফল জীবনে ॥ আমার ভক্তের পুগ| শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানা 

পরম বুপ।লু তিহে। ব্রজেত্রণশন। এবং খল প]ণীতে নন্ভাব শক ত্িই মদ 

কোন জন্মে মোরে অবশ্য দ্রিবে দরশন ॥ |প্তির কারণ ॥ ৫ ॥ 

যে তার প্রেম 'আর্তি দেখিল তে|মাতে। 

তার এক লেখ গ্রীতি নাহিক অ|মাতে। 
এভ ক: কহেন তুমি ন্ বশত পাধাণ 

সি 

তথাহি লঘুভাগবতামূতে ভক্তামুতে গঞ্চমান্ক- 

ধৃতং গল্পপুরাণে গার্ধতীং গ্রভি শিববাক্যম্_- 

আরাধনানাং সর্কেষাং বিষ্কোরারাধনং পরম্। 
ভোম।লে থে নীতি করে হেই ভাগ্য 1ন্ | তক্মৎ পরতরং দেবি তদীগানাং সমর্চনম্ ॥ ৬॥ 

টি 
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(হে)দেব! সকেোর্ষাম্ আরাধনানাং (মধ্যে) | প্রভু কহে যাহ শীপ্র কর দরশন। 

বিষে? (শ্রীরুষ্ণসা ) আরাধনং পরং (শ্রেষ্ঠং ) এছে ঘরযাই কর কুটশ্ব মিলন ॥ 

তপ্ম/ৎ (প্রীরুঝ্সা।রাধনাৎ অপি) তদীগ়ানাং প্রভু-আজ্ঞ! পায়া রায় চলিল! দশনে | 
ই ৬ ও ৪ 

(শ্রীরাধাদীনাং) শমচ্চনং পরতরং (প্রশস্ততরম্) ॥৬। রায়ের প্রেমভক্তি রীতি বুঝে কোন্ জনে 

হে দেবি! মকল আরাধনার মধ্যে | ক্ষেত্রে আনি রাজা সার্বাভৌমে বোলাইল 

বিষ্ুব আরাধন|ই শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা মার্দভৌমে নমক্করি তাহারে পুছিল ॥ 

তদীয় ভক্তের আরাধনা শ্রেষ্ঠ ভর 1 মোর লাগি ভু পাদে কৈলে নিবেদন । 
সর্জভৌম কহে কৈল অনেক যতন ॥৮॥ 
তথাপি না করে তিহে। রাজ-দরশন। 

ক্ষেত্র ছাড়ে পুনঃ যদি করি নিবেদন ॥ 

তথাহি শ্রীমস্তাঁগবতে তৃতীয়স্কন্ধে সপুমাপায়ে 

গুনিয়া রাজার গনে দুঃখ উপজিল। 

বিংশগ্লেকঃ- 

দুরাগা হান্নহপমঃ মেব। বৈকুগবত্ম্ত। 

যঝোঁপনীয়তে নিতাং দেবদেবঃ জনাদিনঃ ॥৭॥ 

বিষাদ কিয়! কিছু কহিতে লাগিল ॥ 

পাপী শীচ উদ্ধারিতে তার আনত।র | 

শুনি জগ|ই মাপা ই তিহে। করিল। উদ্ধার ॥ 

প্রতাপরুদ্র ছড়ি করিবেন জগত উদ্ধার । 

। এই এতিজ্ঞ| করি, বরিয়াছেন অবতার ॥৯| 

যর ( সেযু মতন সর্বরেন ) নিত্যং দেবদেবঃ 

জনার্দনঃ উপগীয়তে ভেজ) বৈকুঠলক্মন্থ (নৈকুগন্ত 

ভীরুকণস্ত তরোকগ্য বা বন্ুন্থি দার্শভূতেযু মহত) 

সৈবা অল্পহতপসঃ ( আল্পপুণাজনস্ত ) হি দুরাঁপা ॥৭1 

ধাহার। নর্বদ1 দেবদেব জনার্দিনের 

গুথাদি গান করিয়। থাকেন। মেই রুযজ 

প্র।ণ্ডির পথশ্বন্ধগ হরিভক্তগণের মেব। 

তগাঁহি গুটৈতন্যতন্দ্রেদয়নাটকে অগ্গাঙ্কে 

মপ্ততিতমন্রেকে সার্মভৌমং প্রতি এরতাপকুদ্র- 

লাভ আঅল্নপুণ্য ব্যক্তির পক্ষে ভর্নভি ॥ ৭॥ | বাক্যম্-- 

পুরী ভানতী গোনাঞ্ি খপ নিত্য নন্দ | অদর্শদীয়।নপি শীচজাহীন্ 

চারি গে।ন।ঞির কৈল রায় টরণাভিবন্দ । স বীক্ষতে তপ্ত তথ।পি নো সম্। 

জগদানন্দ নৃশ-ন|দি এত ভক্তগিণ। নদেকবজ্ঞ্যং কৃপয়িষা হীতি 

যথখ।বে|গ্য রর ভান কতিল। সিলন ॥ নির্ীয় কিং সোহনততার দেবঃ॥ ৮1 

প্রভূ কহে রাঁয় দেখিলে কমললোচন। সঃ (গৌরাগঃ) আদশনীয়ান্ (দ্রষ্ট মনহান্) 

রায় কে এবে যাই পাব দরশন ॥ নীচজ।তীন্ (যবনাধীন্) অপ বাক্ষতে ( কারুণ্য" 

ভু কহে বায় তুম কি কম্ম করিল।। দা বিলোকয়তি) ভন্ত (থেদে) হথাপিমাংন 

ঈশ্বর শা দেখি আগে এথা কেনে আইলা | ( বীক্ষতে ) মদেকবকসাং (মামেকং বর্জধিত্ব।, 

রায় কহে চরণরথ হদয় সারথি । আন্যান্) কৃপয়িষাতি ইঠি শিং শির্ণীয় ( প্রতিজ্ঞায়) 

বাহ! লয়। যায় তাঁহ' যাঁয় জীব রথী ॥ সঃ দ্েবঃ (গৌর|ঙঈগঃ) অবহগারং (গ্রকটে হভূৎ) ॥৮ 

আমি কি করিব মন ইই। লয়। আইল । দর্শনের অযোগ্য ষবনা্দি নীচজাতি- 

জগন্নাথ দরশনে বিচার ন। কৈল। ৭॥ 1গদকেও তিনি কারখ্যদৃ্টি ছারা দর্শন 



১০৮ 
টি ০
0 

দিতেছেন ; কিন্ত হায়! আমাকে দশন 

দিলেন না। অতএব আমাকে বর্জন 

পূর্বক জগতকে কৃপা করিবেন, ইহা 

প্রতিজ্ঞা করতঃ কি সেই শ্রীটৈতন্যদের 

অবতীর্ণ হইয়াছেন ?॥৮॥ 

তর প্রতিজ্ঞ না করিব রাঁজদরশন | 

মোর প্রতিজ্ঞ তাহ] বিন] ছাড়িব জীবন। 
যদি মেই মহাগ্রভূর না পাই ক্লুপাধন। 

. কিবা রাজ্য কিবা দেহ গব অকারণ | 

' এন শনি ভট্টাচার্য্য হইল। চিন্তিত। 

রাজার অন্বরাগ দেখি হইল। বিল্লিত | 

ভট্টাচার্য কহে দেব ন। কর বিমাদ। 

তমার উপর প্রভুর হবে অবশ্য গাসাদ১, 

তেঁছে। প্রেমাধীন তোম।র প্রেম গাটতর । 

অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর ॥ 

তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায়। 

এই উপায় কর, প্রভু দেখিবে যাহায় ॥ 

রথযাত্রা দিনে গ্রাভু সব ভক্ত লয়া। 

রথ আগে শৃত্য করে গ্রেমাবিষ্ট হয়] ॥ 
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করেন প্রবেশ । 

মেই কালে তুমি একা ছাড়ি রাজবেশ। 

রুফ্-র1নপথণধ/।য়ী করিতে পঠন। 

একলে গিয়। মহ।গুভুর ধরিবে চরণ ॥১১] 

বাহজ্ঞান নাহি মেকালে কৃষ্ণনাম শুনি। 

আিঙ্গন করিব তোম।য় টৈষঃব জানি ॥ 

রামানন্দরায় অজি তে(ম। 7 প্রেমগ্ডণ। 

প্রভু আগে কহিল তাতে ফিরিয়াছে মন ॥ 
শুনি গজপতি মনে সুখ উপজিল। 

প্রভুরে মিলিতে এই যুক্তি দৃঢ় কৈল। 
ন্নানযাত্রা কবে হবে পুছিল ভটেরে। 

_ জ্ীপ্রীচৈতন্যচরিতীম্ৃত । 
০০
০০
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স্মনযাত্র! দেখি এাভু পাইল বড় সুখ । 

ঈশ্বরের অনবসরে হৈল মহাদুখ ॥ 

গেশীভাবে প্রভু বিরহে বিহ্বল হইয়া] । 

জলবলনাথে গেল? প্রভূ সবাকে ছাড়িয়া॥ 

পাছে ভক্তগণ গেল। পুভূর চরণে। 

গৌড় হৈতে ভক্ত আইনে কৈল নিবেদনে 

সার্বভৌম নীলাচলে আইল! প্রভু লয়া । 

প্রভু আইলা রাজার ঠা কহিল আসিয়া 

হেনকালে আইল? তাহ। গে।গীনাথা চার্যায। 

রাজাকে আ শীর্বাদিকহে শুন ভট্ট চার্য)॥১৩ 

গৌড় হৈতে বৈষব আসিয়।ছে দুই শত । 

মহাপ্রভুর ভক্ত মব মহাভাগবত ॥ 

নরেন্দ্র আনিয়া বে হৈলা বিদ্যমান । 

তা মব।র চহি বানা গামাদ মমাধ।ন ॥ 

রাঁজ। কহে পড়িছারে আমি আজ্ঞা করিব 

বাসা-আাদি ষে চাহি, পড়িছা সব দিব ॥ 

গহাগ্রতুর গণ যত অ|ইল| গৌড় হৈতে। 

ভট্টাচার্য্য একে একে দেখাহ আমাতে ॥ 

ভট্ট কহে অট্টালিকা কর আরোহণ। 

গেশীনাথ চিনে মব।কে করাবে দর্শন ॥ 

আমি কাহে। না টিনি চিনিতে মণ হয়। 

গে।ীনাগাচার্ধয মবার করাবে পরিচয় ॥১৪ 

এন্ত কহি ভিন জন এট্রবলী চটিল1। 

কেনকালে বৈষ্ণবগণ নিকটে আইল ॥ 

দামে।দর স্বরূপ গোবিন্দ দুই জন। 

মাল। গ্রমাদ লয়! যায় বাঁহা বৈষবগণ ॥ 

প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইল। ছু'ছারে। 

রাজ কহে এই কোন্ ছুই চিনাহ আম।রে 

ভ্টাচার্যয কহে এই ন্বরূপ দামোদর। 

মহাএতুর ইই হয় দ্বিতীয় কলেবর ॥ 
দ্বিতীয় গোবিন্দভূত্য ইহা সব দিয়! । 

ভটউ কহে তিন দিন আছয়ে যাত্রারে 1১২॥ মালা পাঠাঞ্াছেন প্রভু গৌরব করিয়া১৫ 



একাদশ পরিচ্ছেদ । ] 

আদে৷ মাল। অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল। 
পাছে গেবিন্দ দ্বিতীয় মাল। তারে দিল ॥ 

তবে গে!বিন্দ দণ্ডবৎ কৈল 'আচাধ্যেরে। 

তারে না চিনেন আচার্যপুছিলাদামোদরে 

দামোদর কছেন ইহার গোবিন্দ নাম। 

ঈশ্বরপুরীর মেবক অতি গুণবান্ ॥ 

প্রভূ মেবা করিতে ইহারে পুরীআজ্ঞাদিল। 

অতএব প্রাভু ই্খকে নিকটে রাখিলা ॥ 
রাজা কহে যারে মালা দিল ছুই জন। 

আশ্চর্য্য তেজ এই, বড় মহান্ত কোন্ ॥১৬ 

ভট্টাচার্য কহে ইহার নাম অদ্বৈত আচার্য) 
মহাগরভুর মান্যপাত্র মর্দশিরোধার্য্য ॥ 
শ্রীবাস পণ্ডিত ইহো। পণ্ডিত বক্রেশ্বর। 

বিদ্যানিধি আচার্য্য ইঞে। পণ্ডিত গদাধর 
আচার্ধ্যরদ্ব ইহো! আচার্য্য পুরন্দর | 

গঙ্গাদাম পগিত ইহো পণ্ডিত শঙ্কর ॥ 

এই মুরারিগুপ্ত এই পণ্ডিত নারায়ণ। 

হরিদাস ঠাকুর এই ভূবন-পাবন ॥ 
এই হরিভট্ট এই  ্রীনৃমিংহানন্দ। 
এই বাসুদেব দত্ত এই শিবানন্দ |॥ ১৭ | 
গোবিন্দম।ধব আর বাশুদেব ঘোষ। 

তিন ভ।ই কীর্ভনে করে প্রভুর মন্তোষ ॥ 

রাখন পণ্ডিত এই আচার্য নন্দন। 

জীমান্ পগ্ডত এই শ্রীকান্ত নারায়ণ ॥ 

গুক্লান্বর এই, এই শ্রীধর বিজয়। 

বল্লভসেন এই পুরুষোতম মঞ্জয় ॥ 

কুলীনগ্রামবানী এই মত্যরাজ খ[ন। 

রামানন্দ আদি এই দেখ বিদ্যমান ॥ 

মুকুন্দদাম নরহরি-জীরঘুনম্দন। 
খগ্ুবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন ॥ - 

কতেক কহিব এই দেখ যত জন। 

জীচৈতন্থগণ সব চৈতম্য-জীবন ॥ ১৮॥ 

মধ্যলীলা। 

রাজ কহে দেখ আমার হৈল চমৎকার। 

বৈষবের এছে তেজ নাহি দেখি আর ॥ 

কোটি-নুর্য্য-মম মবার উজ্জ্বল বরণ । 
কতু নাহি শুনি এই মধুর বীর্ত | 

এছে প্রেম এছে নুতা এছে হরিধ্বনি | 

কাহা নাহি দেখি, এছে কাঁহা নাহি শুনি ॥ 

ভউরাচার্ধ্য কহে তোম।র সুতা বচন। 

চৈতন্যের সৃষ্টি এই নামনক্গীর্ভন ॥ 
অবত্তরি চতন্য কৈল ধর্দমগ্রচারণ | 
কলিকালের ধর্ম, কুষ্ণ-নামমক্কীর্তন ॥ 

মঙ্কীর্তন-যজ্জে তার করে আরাধন | 

মেইত সুমেধ। আর কলি-হত জন ॥১৯॥ 

তথাহি আদিলীঙলায়।ং তৃতীয়ে দশমঙ্জে।ক ধৃতং 

শ্ীমস্তাগবতবচনম্__ 
কৃষ্ণবর্ণং ত্িষাকষং সঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপ।্দম। 

ঘটতঃ সন্কীর্তনপ্র।মৈর্যজন্তি হি সুমেধস£1৯1 

রাজ কহে শান্ত্রগ্রমাণ চৈতন্য হয় রুষ্। 

তবে কেন পণ্ডিত নব তাহাতে বিতৃষ্ণ | 
ভট্ট কহে ত।র রূপা লেশ হয় যারে। 

সেই মে ত।হারে কুষ্* করি লৈতে পারে ॥ 

তার প্রপা নাহি যারে পঞ্চিত নহে কেনে। 

দেখিলে শুনিলে তারে ঈথর ন। মানে ॥২০ 

তথাহি মধ্যঙীল|য়াং যষ্ঠে ছিতী"ক্লেকধৃত্বং 

শ্রীমদ্তাশবতবচনম্-_ 

অথাপি তে দেব পদাঘুজদ্বয়- 

প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। 

জানাতি তত্বং ভগবন্মহিয়ে| 

ন চান্ত একোহপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ১০ ॥ 

রাজ। কহে সবে জগন্নাথ ন। দেখিয়া 

চৈতন্যের বাসা! আগে চলিল। ধাইয়। 4 
ভট কহে এই ম্বাভাবিক প্রেম রীত। 

মহাগুড়ু মিলিতে সবার উৎকন্টিত চিত ॥ 
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৩ 
্প্্্্

প্্্প্
প্্্পপ

প্্সপ্
সপসপ 

আগে তারে মিল মবে তারে অ।গে লয় দেই গময়ে গে সাক্তি লৌকিক ব্যবহারে 

তন নঙ্গে জগয়াথ দেখিন আসিয়া ॥ 

রাঞ্জা কহে ভবানন্দের পুণ্র বাণীনাথ। 

মঙাগ্রাগাদ ভয়া অঙ্গে জন পাঁচ মাত ॥ 

হহাঞছুর আলয় করিল গ্রগন। 

এত মহাঁঞনাদ বা চাহি কি কারণ ॥ ২১। 

ভট্ট বহে ভন্তগণ স্সাইল জানিয়া। 

গরুর ইঞ্চিতে গুনাদ বায় ত!হা লয়] ॥ 

রাজা কে উপবাম শেশির তীর্থের বিধান 

ভা] না করিয়। কেনে খান অয পাশ ॥ 

তটু কঙ্ে ভুমি কহ সেই বিধি ধর্মম। 

এইপ্দগ-মার্গের আছে সুশ্প ধর্ম মর্ম 1 

ঈশ্বরের পরোক্ষ আনা ক্গৌর উপোষণ। 
গভুব পাক্ষাৎআজ। গনাদ-ভক্ষণ ॥ 

তী। উপব যাহ! নাহি মহাপিন।দ। 

গ্াভ-শ্াজ। প্রনাদ্দ ত্যাগ হয় অপরাধ ॥২২ 

বিশেষে হস্তে প্র করিব পরিধেশন | 
এন ল।ভ ছাড়ি কোন করে উপোবরণ ॥ 

পুর্বে প্রভু গ্রনাদাপ্প মে।নে আনি দিল। 

1.5 শয্যায় বমি আমি মেই অন্ন খাই 

যারে পা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ | 

ক্লাশ্রয়ে ছাড়ে দেই পেদলেো।কৃধর্্ম ॥২৩ 

তথাছি ই/মস্তাগবতে চতুর্থরকন্ধে একো নজিংশা- 

ধায়ে য়চতযাবিংশশরে। কঃ. 

যদ। যস্যানুগৃঙ্গাতি ভগবানাত্মত।বি্তঃ | 

ম জাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্টিত1ম্॥১১ 

আত্মভ।বিতঃ (সন্) যদ! ভগবান্ যা (মং) 

অনুগুহ্গাতি (তদা) সঃ লেকে (লৌ(ককব্যব- 

হারে) বেদে (কর্মকাণ্ডে) চ পাঁরণিষিত!ং মতিং 

জন্থাতি ॥ ১১॥ 

গুদ্ধচিত্তে; ভাবিত হইয়া ভগবান 

যেকালে বাহার প্রতি রুপা করেন, 

ও কর্দমক1তে পরিনিঠঠিত বুদ্ধি ত্যাগ 

করে ॥ ১১ ॥ 

বে রাজা অক্টালিক1 হৈতে তলে আইল | 

বাশীমশ্র পড়িছ। পাত্র দু'হা বোলাইল ॥ 

গ্রতাপরুদ্র আজ দিল মেই দুই জনে । 

প্রভু স্থানে আনিয়।ছে যত ভক্তগণে ॥ 

এবারে স্বচ্ছন্দ বানা শ্বচ্ছন্দ গ্রমাদ। 

হচ্ছন্দে দর্শন করাইহ যেন নহে বাদ ॥ 

গরভুর আজ্ঞা ধরিহ ছঁহে সাবধান হৈয়া। 
আজ্ঞা নহে, ত[হা করিহ ইঙ্গিত বুবিয়া | 

এজ বলি নিদর় দিল মেই %ুই জনে । 

ন[র্দভৌম দেখি আইল। বৈষ্ন মিলনে২৪ 

গেো|শীনাথ 
দূরে রঠি দেখে এন বৈধ 

|1০।য্য ভট্ট!ঢাঁগা বার্বাভৌম। 
নন ॥ 

নিতহদ্ব।র ডাহিণে ভি অব নৈফানগণ | 

হেনকালে মহাও রী নিজগণ সঙ্গে | 

দৈব মিলিলা আপি পথে মহাবকে ॥ 

অট্দিত করিল ছার টরণবন্দন | 

শাচার্যের়ে বৈল গুড প্রেমা'লঙন | 

গেম|নন্দে হৈলা ভহে পরম আহির | 
সময় দেখিয়া গ্রভূ হৈলা কিছু ধীর ॥২৫। 

্রীব|ন।দি কৈল গ্রাভভ ভুন ঢরণ বনন। 

প্রত্যেকে করিল! প্রভূ প্রেম আলিঙ্গন ॥ 

একে একে সব ভক্তে কৈল নস্তাষণ। 

সভ1 লৈয়া অভ্ান্তরে করিল! গমন ॥ 

মিশ্রের আবাম মেই হয় অল্প "ান। 

অনংখ্য বৈষ্ণব তাহ! হৈল পরিমাণ ॥ 

আপন নিকটে প্রভূ সবা বসাইল। 

আপনে ষ্ট্রীহস্তে সবায় মাল। চন্দন দিল ॥২৬ 
রা 
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চার

ার 

1 আ।চার্ব/ আইল। গ্রভৃষ্থানে। | 

ফখ|যে|? রা মন করিল সপ এনে 1 

| 

শর 

ভু বহে পিশয় বচনে। 

আছি আমি টস হল|ন হম আগমনে 

আদ্বৈতঠকহে উপ্বরের এই ভাব হয়। 

যদ্যপি আপনে পূর্ণ অর্দোশধ্যময় ॥ 
তথাপি ভজ সঙ্গে তার হয় সুখোল্লান। 

ভণ্জমক্ে করে শিত্য বিবিধ বিলান ॥২৭ 

বনুর্দেব দেখি প্রভু আনন্দিত হৈয়]। 

তারে কিছু কহে তার অঙ্গে হস্ত দিয়া ॥ 
বদ্যপ ঘুনুন্দ আম।র সঙ্গে শিশু হৈতে। 
তাহ। হৈতে অধিক সুখতোমাফেদেখিতে 

বাস্থু কহে বুছুন্দআদোপাইলেতোগাবস 
তোমার চরণপ্রাপ্চি সেই পুর্ন ॥ 

ছোট হৈয়। মুকুন্দ এবে হৈপ। গোর জো 

তেমার কূুপাপাত্র ত।তে অর্ধ শেঠ ॥ 

পুনং গা কহে আমি তোমার নিমিন্তে। 

এুই পুক্তব আনিয়[ছি দক্ষিণ হইতে ॥ 

খরূপের ঠ|ঞিঃ রা লহ লেখাইয়া। 

বাসুদে আনন্দ হৈল। পুত্ক প।ইয়া ॥২৮ 

গরত্যেকে নকল বৈধ লিখিয়। লইল। 

ত্রমে ক্রমে ছুই পুস্তক অগথ্ ব্য।গিল ॥ 

ভীদানাদ্যে কহে প্রভু করি মহাগীত। 

তোমার চারি ভাইর আমি হই মূল্যক্রীত॥ 

্রবান কহেন কেনে কহ বিপরীত । 

রুপামুল্যে হই তোঁম]র চারি ভ।ই শ্রীত 

শঙ্গর দেখিয়া গাভু কহে দামোদরে। 

নগ্সৌরব পতি আগার তোমার উপরে । 
শুদ্ধ ।'ফেবল প্রেম আমার ইহার উপর। 

অতএব মে!র নক্ষে'রাখহ শঙ্কর ॥ ২৯ ॥ 

দমোদর কহে শঙ্ষর ছোট আমা হৈতে। 

৮১ রা টি 
নি 5. 

$ চা 
০৯, 

শিবানন্দে কছে ভু তে।মায় আমাতে। 
গাঢ় অনুরাগ হয় জানি আগে হেতে॥ 

ঘুনি শিব।নন্দ গেন প্রেম বিষ্ট হৈয়]। 

দগুবৎ হৈয়। পড়ে শ্লে।ক পড়িয়। ॥ ৩০ ॥ 

তথাহি শ্রীচেভন্যচন্জ্রোদয়ন।টকে অষ্টমাঙ্থে 

অনী(তিতমস্সেক-- 

নিমজ্জতোইনস্তভ বার্ণবাস্ত- 

শিরায় মে কুলমিবামি ল্বূঃ। 

স্বয়াপি লং ভগবনিদ।নী- 

মনুত্তমং পাজমদং দয়।য়াঃ | ১২ | 

(হে) পনন্। ভবার্ণপাস্তঃ (আপে) নিষজ্এচঃ 

(নিমদ্বীভূয় তিষ্ঠতঃ) মে (আহং) চিরায় কুলগির 

( তটমিব ত্বং) লন্মোহসি। (হে) ভগবণ্। ত্য 

অপি দয়ায়াঃ ছ্ন্ুত্তমং পারং লকস্ ॥ ১২ ॥ 

ঞ তক [মি ভর্নমূদ মরে 

ব্ভকা।লের ৮] 

৩ [ওর 

হে আনত ! 

শিম ছিলাম, 

তটগ্রপ তোমাকে 

হে ভগবণ ! দা তুমিও দঘ। কশিবান 

উপসুক্ত পাস ণপ আমানণে লা 

করিলে ॥ ১২ ॥ 

পরশে 'গদ] 
হনে |শ | 

প্রথমেই নুর[রিগুণ্ রে না খিশিয়া। 
বাহিরে চপ দণ্ড ২ ঠৈয়। ॥ 
মুরারি না দেখি গ্ভু করে-অব্ষণ। 

মুরি লইতে পায়। আইল বহুজণ ॥ 

তূণ দুই গুচ্ছ খুরারি দখনে ধবিয়। | 
| মহাপ্রভুর গ্রে গেলা দৈন।পীন হয়া 

মুরারি দেখিয়। গুভু উঠিল। মিপিতে। 

পছে ভাগে মুব।ি তবে প1গিলা বলিতে 

মোরে ন। ঢুইহ মুিঃ অধম পামর | 

তোমার স্পর্শ যোগ্য নহে পাপকলেবরা।৩১ 

প্রভু কহে মুরারি কর দৈন্য সম্বরণ। 

এবে আগার বড় ভাই তোমার কৃপাতে !| তোমার দৈন্য দেখি মের বিদীর্ণ হয় মন॥ 



১১২ শী ্লীচৈতগ্যাচরিতামত। [ একাদশ পরিচ্ছে 

এত বণ প্রত তারে করি আলিঙ্গন। 
নিকটে বগ|ইয়া কবে অঙ্গ নন্মার্জন ॥ 

আচধা/রত্ব বিদ্যানিধি পণ্ডিত গদাধর। 

হরিভউ গঙ্গাদান আচার্য্য পুরন্দর ॥ 

গরত্যেকে মবার প্রভু করি গুণগান । 

পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিশ সম্মান ॥ 

নবারে নম্মানি এভুর হইল উল্লান। 
হরিদ!ন না দেখিয়! কহে কী|হা হরিদান॥ 
দুরে ছৈতে হরিদ্/ম গোন।ঞিঃ দেখিয়া । 

র/জপথ গ্র।ন্তে পড়িয়াছে দগডবৎ হয়া ॥ 

মিলন স্থানে আমি গ্রভুরে না মিলিলা । 

রাজপথ প্রান্তে দূরে পড়িয়। রহিল! ॥৩২।॥ 

ভক্ত মব ধ|য়া আইল। হরিদান নিতে। 
প্রভু তেম।য় মিলি তেচাহে চলহ তুরিতে। 
ইরিদান কহে মুঞ্ঞ নীচঙ্জাতি ছার। 
মন্দির নিকট যাইতে নাহি অধিকার ॥ 

নিভৃতে টে।ট| মধ্যে যদি স্থান খানিকপাঙ 
তাহা পড়ি রহো৷ একা কাল গেডাও ॥ 

জগন্নাথের মেবক মোর ম্পর্শ নাহি হয়। 

তাহা পড়ি বঞে। মোর এই বাঞ্। হয় ॥ 

এই কথা লোক গিয়! গ্রাভুরে কহিল। 
গণি মহাপ্রভু মনে বড় শখ পাইল ॥ 
হেনসালে কাশীমিশ্র পড়িছ। ছুই জন। 

আঅ]মিয়। করিল গরভুন চবণ বদন ॥ 

সর্দা বৈষবেরে দেখি সুখি বড় হৈলা। 
যথু।যে|গ্য মবা। সনে আনন্দে মিলিলা ॥৩৩ 
গভু-প|দে ছুই জন কৈল নিবেদন । 
আজ্ঞ| দেহ বৈষ্ণবের করি মমাধান ॥ 

নবার করিয়াছি বাসাগৃহ মংস্থান। 

মহাগরসাদান্ন সবার করি মমাধান | 
প্রভু কহে গ্রোপীনাথ যাহ মবা লয়া। 

বাছা ধাহা কহে তাহ! বাসা দেহ যায়া॥ 

মহাগানাদা দেহ বাণীনাথ স্বানে। | 
সর্ব বৈষ্বের এষ! করিব মমাধানে ॥ 

গামার নিকটে এই পুঙ্পের উদ্যানে । 
একখানি ঘর আছে পরম নির্জনে ॥ 

মেই ঘর আমাকে দেহ আছে প্রয়োজন। 

নিভৃতে বমিয়! তাহ! করিব স্মরণ ॥ 
মিশ্র কহে মব তোমার মাগ কি কারণ। 

আপন ইচ্ছায় লহ চাহ যেই স্থান ॥ 

মামি দুই হই তোম।র দান আজঙ্জ।কারী। 

যেই চাহি নেই আজ্ঞ! কর রূপা করি ॥ 

এত কহি ছুই জন বিদায় করিলা। 

গোপীনাথ বাণীনাথ ছুই মঞ্গে দিল] ॥৩৪। 
গেোপীনাথে দেখইল মব বাস ঘর । 
বাণীনাথ ঠাঞ্জ দিল প্রানাদ বিস্তর ॥ 

বণীন/থ আইলা অন্ন পিঠ! পানা লয় | 

গোগীনাথ আইল। বাসার নংস্কার করিয়। 
মহাগভু কহে শুন মব বৈষ্বগণ। 
নিজ শিজ বাণা নবে করহ গমন ॥ 

সমুদ্র ্নান করি কর চুড়াদ্দরশন। 
তবে এথা আমি আজি করিবে ভোজন 
পভ নমক্ষরি মবে বানাতে চলিলা | 

গোপীনাথাচ।্ধয নবায় বান। স্থান দিলা॥৩ঃ 
তবে প্রাভৃ আইল। হরিদান মিলমে। 

হরিদান করে প্রেমে নাম সংকীর্তনে ॥ 
গরভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হয়।। 
প্রভু আলিঙ্গন দিল তারে উঠাইয়া ॥ 
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে। 

গ্রভু-গুণে ভৃত্য বিকল গুভূ ভৃত্য-গুণে ॥ 

হরিদাস কহে প্রভূ না ছুইহ মোরে। 
মুখ্চি নীচ অন্পুশ্ত পরম পামরে॥ 
গ্রভু কহে তোম। স্পর্শি পবিত্র হইতে। 

তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে ॥ 



একাদশ পরিচ্ছো |] মধালীলা। ১১৩ 
মি 0 

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্ঘে স্নান। 

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান ! 

নিরন্তর কব চারি নেদ অধ্যয়ন। 

দ্বিজ ন্যাগি হৈতে তুমি পরম পাবন ॥৩৩| 

তথাহি শ্রীমস্তাগবতে তৃতীয়ন্বদ্ধে র্ত্ংশা- 

ধ্যায়ে সপ্তমগ্লে।ক১- 

অহোবত শ্বপচোহতো গরীয়ান্ 

যজ্জিহ্বাগে বর্ততে নাম তুভ্যম্। 

তেপুস্তপন্তে জুহুবুঃ সঙ্গ,রাধ্যাঃ 

্গানূচর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ১৩ 

অহে। ( আশ্চর্য ) বত (হর্ষে ) যৎ-জিহ্বাগ্রে 

তুভ্যং (তব) নাম বর্ততে (সঃ) শ্বপচঃ (অপি) 

অতঃ গরীয়ান্। তে নাম যে গৃণন্তি (তে) তপঃ 

তেগুং জুহবুঃ সন্,ঃ ( তীর্থেবুন্নাতাঃ) আর্ধ্যাঃ 

( সদাচার(ঃ) বঙ্গানূচ্ঃ (দাঙ্গং বে্মধী তবস্তঃ) ৯৩ 

যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিদ্য- 

মন রহিয়াছে, মে চণ্ডাল হইলেও পুজা- 

তম। সবীহারা তোমার নাম গ্রহণ করেন, 

তাহাদের তপন্য|, হে।ম, তীরম্ান, সদা- 

চার এবং বেদ অধ্যয়ন করা হয় ॥ ১৩॥ 

এত বলি তাবে লঞঃ| গেলা পুষ্পোদ্যানে। 

অতি শিভৃত মেই গুহে দিল বাদা খানে ॥ 

এই স্থানে রহ, কর নাম মঙ্কীর্তন | 

গতিদিন অনি আমি করিব মিলন ॥ 

মন্দিরের চক্র দেখি করিহ গ্রাণাম। 

এই ঠ|ঞ্িং তে।মার আরিবে প্রাপাদায্ন ॥ 

গিত্যানন্দ জগরানন্দ দামেদ|র মুকৃন্দ। 

হরিদাসে মিলি নবে পাইল আনন্দ ॥ 

ঘধুড্র গান করি প্রভূ আইলা নিজস্থান। 
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে জান ॥৩. 
আমি জগন্াথের কৈল চুড়া-দরখন। 

সবারে বমাইল গ্রভূ যোগ্যক্রম করি। 

শ্রীহন্তে পরিবেশন কল গৌরহরি ॥ 

অল্প অন্ন না আইসে দিতে প্রভুর হাতে। 

ছুই তিনজনার ভক্ষ্য দেন এক্চেকে পাতে ॥ 

প্রভূ না খাইলে কেহে। না করে ভোজন। 

উর্ধাহস্তে বগিয়া রহিল। ভক্তগণ ॥ 

স্বূপগেমাঞ্জি গ্রাভরে কৈল নিবেদন | 

তুমি না বণিলে কেহো না করে ভোজন ॥ 

তোমার সঙ্গে সন্ন্য।মী রহে যত জন। 

গোপীনাথ তারে করিয়।ছে নিমন্ত্রণ ॥৩১॥. 

আচার্য আগিয়াছে ভিক্ষার গরমাদা্ন লয়। 

পুরী ভারতী আছে তোমাপেক্ষা করিয়! ॥ 

নিত্যানন্দ লয়! ভিক্ষা করিতে বৈম তুমি । 
বৈষ্বেরে পরিবেশন করিতেছি আমি ॥ 

তবে প্রাভূ প্রনাদানন গোবিন হাতে দিল। 
যর করি হরিদাম ঠাকুরে পাঠাইল ॥ 
হাপনে বমিল। সব মন্ন্যানী লইয়া । 
পরিবেশন করে আচার্য হরযিত হৈয়া॥৩৯ 

স্বরূপ গোনাঞি দামোদর জগদানন্দ। 

বৈষ্বেরে পরিবেশেন হইয়া আনন্দ ॥ 

গানা পিঠ। পানা, খায় আকণ্ঠ পুরিয়] | 

মধ্যে মধ্যে হরি কহে উচ্চ করিয়া ॥ 

ভোজনণমাপ্ডি হেল কৈল আচমন । 

বারে পর।ইল প্রস্ভু মাল চন্দন | 

বিশ্রাম করিতে মবে মিজ বামা গেল] । 

নন্ধযাকালে আমি পুনঃ গভুরে মিলিলা ॥ 
হেনকালে রাম।নন্দ আইলা গ্রডু খানে। 

প্রভু মিলাইল। তারে মু বৈধব-সনে ॥ 

মব! লয়া গেল। এতু জগন্নাখালয়। 

কীর্তন আর়ম্ত তাহ! ঠকল। মহাশয় ॥ 

নন্ধযাধূপ দেখি আরস্ভিল। সক্কীর্ভন। 
ভর আবামষে আইলা করিতে ভোজন ॥ পড়িছ। আ।নিদিল সবারেমাল্যচন্দন 18০॥ 

১৫ 



্ রর 7 ঙ হু 2 ১ রি উহ হা কথ ২ চপ ০ চা ৯৪. 1.৮. এ রা $ ৯7 বন সত 

সা 
তি এ ক গ নয লা ক £ ২ 

8:৫৮ রা লি 5 শি রা পন 2২৮৮ টু এ বা: ৯ এ ঠ5 চা ধঠিন রর 5 ৭ রর 0: ছি ? * ৬ 8০ ্ 7 দর হয ৭ ১০০ 1০৫5 1 + 1 81০ রি মনি ৭৮ ্ে 3 এন ০ রে 

নি ্ ! ৮৫ ঙ চা নু ) 7 হ্ হীন 2১ ৮৯3 ২৭৪2৩ ্ ৮ . 4১০৪ & লই চিনেন ডাঃ 
১ + 4১. 71 1১] ১ 3৯ ০২ ৮ 7, ১) বি ? এ ০ 

মাক ৰৈ ্া স্চ নি রি ্ৈ ? % ং ২, "এ পা ৭ 4৫ ঃ 7 ০458 5১. 5 ৯» শি 2 টা £ না ৎ 
রি ৮1 শি এ পা 2 প্ 5 পি পা শি ২১58 

চিনা ৪2: ্ [বি 4144 চির প্ রত টি দে রঃ এমি ৮৭5 দি 15 ! 
1 ৫ এ বা রা কিছ ৭ রি চ নি 57 ১ ঃ রা চা ধর লারিন রি 

7 ঃ র্ ১ তা ৯ শি ৬ বিশ এরা ) এলে ৭0৮ ৬8) ম ৯৯৫৮ ০৯1১ ঞ ৮4411 + 
55 ] ন্ চি রিরারি সপ. সারিতে পরত এ রর 

্ ৭. হা ও ্ ঞ রব রে ন্ খু ্ু ্ 4: 9) দে 7৭ 4৫ ্ 

মধ্যে নৃতা করে গ্রড়ু শচীর ম্ন 8: : ্  লং অস্িলাষে রে ধা প্রকাশ ॥ ॥. এ 

অষ্ট মুদঙ্গ বাজে বন্তিশ করতাল 1 টির দর্শনে আব সভার দেখি মানত জাদে 1) 

হরিধ্বনিএকরে বৈষব কছে ভাল ভাল | কেমতে চৌদিকে দেখে. ইহা নাহিজানে রা 

বার্ডনের মহায্গল ধ্বনি যৈ উঠিল। -:.. "গ্রিন, ভোজনে যেন কুষ'মধান্থার্সে 

চতুর্দখলেকি ভরি তরঙ্গাণ্ড ডেদিল ॥ চৌদ্রিকের সখা কহে চাছে আমা-পামে £ 

পুরাধোত্তসবাদী লোফ আইল দেখিবাঁতর। | নৃত্য করিতে যেই আইসৈ লিয়ন । 
কীর্তনদেখি উড়িয়া লোক হৈল চমণ্তকায়ো মহাগভু করে তারে দৃঢ় আলিঙহদ ॥৪৩। 

তবে প্রড়ু জগরাথের মন্দির বেডিয়া।. | মহানৃত্য মহাপ্রেম মহাসঞষীর্ন 1. 

, গুদক্ষিণ করি বুলে নর্তবন করিয়া ॥ দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচলের জন। 

আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায় । | গজপতি রাজা শুনি কীর্ন্মহত্তে। 

আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রাঁয় 18১ অট্রংলী চড়িয়া. দেখে হ্বগণ সহিত 8. 

অশ্রু পুলক কম্প গরশ্থে? হঙ্কার। সন্কীর্ভন দেখি রাজার ছৈল চমৎকার । 

প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার ॥ | গুডুরে মিলিতে উৎকণ্ঠ। বাটিল অপার ॥. 
পিচকারির ধারা যেন অস্রচ নয়নে । কীর্তন সমাপি প্রভু দেখি পুষ্পাঞ্জলি। 
চারিদিকেয় লোক সব করয়ে মিনানে ॥ | সর্ক বৈষ্ণব লয়া বানা! আইল। খৌরছরি ॥ 

বেড়ানৃত্য মহাগ্রড়ু করি কথোক্ষণ। পড়িছ। আনিয়। দিল প্রমাদ বিস্তর | 

| সারে বাঁটিয়া তাহ] দিলেন ঈশ্বর ॥ 
মবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন। 
এই মত লীল! করে শচীর নদ্দম ॥ : 
ফাবত আছিল সবে মহাপ্রভুর সক্ষে 1 

প্রতিদিন এই মত করে কীর্তন রঙ্গে 0. 

এইত কহিল গ্রভূর কীর্তন ধিষাঁস”। ':' 

মন্দিরের পাছে রছি করেন কীর্তন | 

চারিদিকে চারি মম্প্রদায় উচ্চন্বরে গায়। 
মধো তাগুব নৃত্য করে গৌররায়। 

বহুক্ষণ নৃতা কয়ি প্রভু স্থির হৈলা। 

চারি মহাঙ্জেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিল 
অতৈত'আচার্ধ নাচে এক সম্প্রদায়? 
আর সন্প্রণায়ে নাচে নিত্যানপরার 8. | যেই ইহা গুদে হয চৈতগ্যের দাস ৪. 

আর সম্প্রদায় দাটে পতিত বকষেনয় | : | জীরপ রদুনাথ পদে ধার. আপেব্ন। ৯ 
পবা নাতে আর স্প্রটাভিতয় | ২ যারা কে জাত & 
মধ্যে রছি মহী হাঁ, করেন ঈপন' টি 

তাহা এক এবার খৈল কস / 
হচারিদিকে দু নীতি বাইর বত জর: ্ 77872 
সবে দেখেও সের টি ৃ নি রা 3548 কামার 717 

১২ বং উস ক? ৫. 482 

9178 5 যার ঠ 
: যর: িনিরল 
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; সী গতিচামন্দিরমা স্বরছৈঃ..... তা.সবার প্রসাদ হিলে। প্রভুর পায়? 
এপ এ ষ্ গৌর গভুকুপা বিশ্ুুমোগে রাছ্য মাছি ভা. 
০০৬ 2 | যদি মোরে কুপা-মা করিব শ্ৌরছযি 1 

07 রাজা ছাড়ি যোনী হই হইব ভিধারি &1.. 
সঃ গোরঃ আত্মবনৈঃ প্রগ্ডিচামসিরং 

(গ্রথমং) সম্মার্জ়ন্' (পশ্চাৎ) ক্ষাঁলনতঃ 
(প্রক্ষা নেন) স্বচিত্তবৎ (দ্বেষ।ং শ্বীপ্নানাং ভক্তানাং 

চিত্তবৎ) ঈীতলম, উজ্জলং চ টান 
চক্লায় ॥ ১1. 

গ্রগৌরাঙ্গ ভক্কগণের সহিত 
গ্রগগিটামশদিরমার্জন ও প্রক্ষালন করিয়া 
তক্তচিত্ের ন্যায় শীতল, উদ্ত্বল ও জীকুফ 
উপবেশনের যোগ্য করিয়াছিলেন 1১1 

ভয় জয় মহাণতু ীরুষচৈতগ্য | 
জয় জয় নিত্যাননদ জয়াতৈত ধনা। 
জয় জয় জ্ীবাসাদি গৌরতক্তগণ। 
শক্কি দেহ, করি যেগ চৈততন্যবর্ণন ॥ 

পূর্বে দঙ্গিণ' হৈতে ধবে প্রভু আইল! । 
তারে মিলিতে গজ্পতি উৎকণ্তিত ছৈলী॥১ 
কটক হৈতে প্ী দিল মীর্বাভৌম ঠাঞ্চি। 
প্রভু-জাজা:হয় মহ দেখিবার বাই ৪: 
কালি পু জানা টে | 

১৫ 

ত্য গৃরী পাহাইদ | কাম সামিনিলে রাজা চাছে উস 

স্রাগনিহ দি ৬ পাবা ্  

ভর্টীচার্য পত্রী দেখি চিন্তিত হইয়। | ... 
ভক্তগণ-পাশ গেল! সে পত্রী লইর1 &..... 

সবাঁরে মিলিয়। কহিল। রাজবিবরণ। .. 

পাচ্ছে সেই পত্রী সবারে করাইল-দর্শন 8৩1 

পত্রী দেখি সবার মনে হইল, বিল্ময়।... 
প্রভুর পঙ্গে গজপতির এত ভক্তি হয় ॥ 
সবে কহে এভ়ু তারে কড়ু ন। মিলিবে। 

আমি নব কহি যবে ছুঃখ সে মানিবে ॥ . 

সার্বভৌম কহে নবে চল একবার ।..: 
মিলিতে না কছিব, কছির রাজবাবহারি & 

এত কহি সবে গেলা মহাগ্রতুস্থাঁতে |. 

কছিতে উন্মুখ গবে না কছে বচনে ॥. 
প্রভু কছে কি কহিতে সবার আগমূন। ৰ 

দেখি যে কছিতে চাঙ,না! কহ কি. কারণ।৪ 

'নিত্যানন্দ কছে তোমার চাহি নিবেদি মুত, 

না কছিলে রছিতে নারি.কহিতে ভয় চিন 
যোখযায়ষাগ্য,সব. তোমায় চাহি রিরেহিিজ কন? পি 



১. .ঃ রি রি এ রি রং র ্ রী চৈ 31) 

্ু তে টি ্  দো ক ি দ্ দু যা 

লোক রছ, দাগোদর করিব 
ৃ 

তোম। সবাজ্ঞায় আঁমি নী বর রি? রী ৪ 

দামোদরক কছে যি বে মিলি তারে মোটে নিহত সবস্ঠাসাধিউিডীবারে 

দামোদর কহে তুমি শত ঈশ্বর। :. | এব সইাজস গজব কেহিলান 

কর্তব্যাঁকরভব্য $ স্ব. তোমার গোচর ॥ 
ভা দিলি 175 1 রামানগাছি তধেততুয 

আমি কোন্ গু জীঘ তোমারে বিধি দিব পভুপনে পরেমতক্ডি ামাইজ কারান 
আপনে মিলিবে ভারে তাহা ঘে. দেখি শসষ্ী লাই উঠ কিছ টিন ২৯ 
রাজা তোমায় গ্রেছ করে তুমি ক্লেহধর্শ । |. রাজী বীমা বাধা নিব ।. 1. 

, ভীর দ্বেছে করাবে তারে তোমীয় গ পরশ ।|৷ রাজ-এ্রীত্ি খাই দ্রধায় মহাওভুর মম . 

যদাপি ঈশ্বর তুমি পরম সতন্্) “| উৎকণ্ঠাতে প্রতাপ ারেছিধারে ). 

তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতত্র | ৬.৫ | রামানর্দ বাধিলেদ প্রভূ মিলিকাংর- |... 

নিত্যানম কহে এছেহয় ফোনজন।' রামামর্ পরভুপায় কৈল মিবেদন:।...... 

যে'তোঁমারে কহৈ কর রাঁজারে মিলন 1 | একবার প্র
াপক দেখাহ উর৭:&.:" 

কিন্ত অনুরায়ী লোকের ম্বভাব এক হয়। পরত কহে রাঙানদদ ফহ বিজায়িয়। 

ই না পাইলে নিজ পরাণ ছাড়য়। রাজার মিনিতে যুরায় সঙগযামী ছইগ়া.॥ 

যাজিক ব্রাঙ্গণী হয় তাহাতে প্রমাণ । রাজার মিলনে ভিক্ষু ডুইলোর নাশ । 

কু লাগি পতি-আাগে ছাড়িল্ পরাণ | | পরঞোক:রছু, লোরে, করে উপহাস ॥১ 

এক যুক্তি আছে যদি কর অবধান। রামানন্দ কহে তুমি ঈশ্বর-ন্বতল্প |... : 

তুমিহ না মিল তারে, রছে তার পাশ ॥ কারে তোঁধায়প্ডয় তুমি দহ পারতজ-3 

এক যহির্ধালখদি দেহ কৃপা করি? : প্রভু কহেন্আছমি মনুষ্য ছ্যাজাতম:লঙযানী 

তাহা পীর্চা আাররাধেবোগারতাশাধিঃ, কায়গদোফাকো খ্যবহাতর ওয় বাসি'।.. 

প্রভু কছে তুমি ব পরম বিদ্বান? : .. | সন্্যাজিয় আনছি সর্ব লোকে পায়, 

খেই ভাল হয়'দেই কর সমাধাম ॥: -. "গুরধ সাদিবিদ্ুইূষাে না; লুক না 

তবে নিতীদিগোসাতিহ গোবিলের পাশ, রায় কে ধীজাপির করিয়া এ রা ্ট 

মাসির লই ভাড়া এক বহির্বাস:॥.. 1 ঈ্বরতৈধ্উরতাসমিিউ: :% 

নেই যহির্কাঈীর্থিংভীমপান ছিল. প্রত ধা ঠা িন্গররারিিঃ 

ার্কভৌন ই বাগানে পাঠাই: ) . 



এপ 01777787- রঃ ১478574 ত ্ পু 4 টু 

! টস রী 1 8555 ক ১ 820 ০১:৮৮ 481 
8১৮, রা নি রিনি - 2: রে টা বিখ্ি বানি 

'] নব, । ডি 7 ১ তি 4 ৫ রা) ু এ রর 

৮৭) মন ১ 

3 রি 

৫ রি ঠ.. ্ রি 1) 

লাজ. চন ্ার রই সখ, করিবার ॥ ॥ 

হাজত রুষণ্মতি লা? 1 | জমার, ষেগয বেরা বঙ্গে ম্িমোঞ্জন | 

পোখাবেগৈ তারে বিলি কহিতে লাগিল | এছে। গক লীলা, কর বে তোমার না 
এইমহাভীগবত বাহার দর্শনে। :: - | কিন্ত ঘট স্ন্রার্জনী বত, চারিত়্:। ২... 

ব্রজেলানদন প্রতি হয় সর্বজন | আজা দেহ আল্ি.সবইহা আনি রি ॥ 

কৃতার্খহুইলাগআগি'ইছায় দর্পন: ) তবে শত শত ঘট শত সম্যার্জনী 1. ::.. 

এত বলি পুনঃ তারে কৈল' আলিঙ্গনে মু ৃত্তন প্রভুর আগে পড়ি
ছা দিল আদি র্ 

রভূল্পর্সে'রাজপুতর হৈল প্রেমাবেশ। : | নার দিস ভাতে প্রন্ধু ল41.নিউগণ। 

শব্দ ফম্প অঙ্জ তপ্ত যতেক বিশেষ ॥ . | শীহন্ডে' সার অঙ্গে লেপিল চন্দন ॥ 

রুষ কফ: কহে নাচে রয়ে রোদন । প্রহত্তে সবারে দিল একেক মার়্মী, 

তার ভীগাঁ দেখি ক্লাখা করে তক্তগণ 0১৩ সবগণ লএণ। শরড়ু চলিলা আগনি:॥ /. 

তবে মহাপ্রভভূ তারে ধৈর্য্য করাইল। | গুপ্ডিগামদ্দির গেলা করিতে মার্ফান $ 

নিতা বাসি আমার মিলিহ এইজ্ঞাদিল1] পাথমে সার্জনী-লয়া করিল শোধন। হি এ 

(বিদায় হইয়ী রায় আইল রাজপুজ লঞগ। | ভিতর অঙ্দির উপর যব সন্দার্গিল 1... 

রাজা ভুধপাইগ পুজের চেষ্টা দেখিয়া॥ (সিংহাসন মার্জি চারিভিত শোধিল 7 

পুজ আলিম খর প্েদািষ্ট হেল, | 1 ছোট বক রন্দির কৈল য়ার্জন গধন। 

কাপ খেল হাতির পাইল? ৯ | পাছে 'তৈছে-শোধিলেন গজগরহাহন
।£ 

1 চারিপাধে সত স্বজসন্মাজনী ধরে: 7 
 আগমি-শোখিয়ে প্রভু শিখায় সবার 
ৃ । শরেযৌায়স গছ গোখে জয় ১ 

্ ১ 
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তৃণ ধুলী বি'কর সব একক্র করিয়া। 
বহির্বামে করি ফেলায় বাহিরে লইয়া ॥ 

এইমত ভক্তগণ করি নিজবাসে। 

তৃণ ধুলী বাহিরে ফেলায় পরম হরিষে। 
. প্রাডু কহে কে কত করিয়াছ মার্জন। 
তৃণধুলী-পরিমাণে জানিব পরিশ্রম ॥ 
সবর ঝ।টি আনি বোঝা একত্র করিল। 

যব! হৈতে গ্রভূর বোবা অধিক হইল ॥ 

এই মত অভ্যন্তর করিল মার্ধন। 

পুনঃ সবাকারে দিল করিয়। বণ্টন | 

 নুক্গধূলী তৃণ কাকর মব কর দুর। 
ভালমতে শোধ সবে প্রভুর অন্তঃপুর ॥১৯ 

সব বৈষ্ণব লঞ] যবে দুইবার শোধিল। 

দেখি মহাগাভুর মনে নন্তোষ হইল ॥ 
আর শতজন জল শত ঘট ভরি। 
প্রথমেই লয় আছে কালাপেক্ষ! করি ॥ 

জল 'গান বলি যবে মহাপ্রভু কহিল। 
তবে শতঘট আনি ভু আগে দিল ॥ 
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন। 
উর্ধ অধোভিত্তি গৃহমধ্য গিংহামন ॥ 

খাপর৷ ভরিয়] জ্বল উর্ধে চালাইল। 

মেই জলে উর্ধ শোধি ভিত গ্রক্ষালিল॥২০ 

প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন। 

শ্রীহত্তে করেন সিংহাঁষনের মার্জন ॥ 
ভক্তগখ করে গৃহমধ্য প্রক্ষালন। 
শিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জন | 
কেছেো৷ জল আনি দেয় মহাপ্রভুর করে। 
কেছে। ছলে দেয় তার চরণ উপরে ॥ 
কেহো! লুকাইয়! করে মেই জ্বলপান। 
কেহে মাগি লয় কেহো। অমে করে দান 
ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল. 
রং 'জল গাঙ্গন সব ভরিয়া রিল, 70... 

প্ী্ীচৈতন্ঃক্িতা সত । [দা পরিক্ে। 

নিজ নিজ বন্ত্রে কৈল গুহসপ্মাজ্ন । 
প্রভু নি বন্ত্রে মাঙ্জিলেন দিংহামন ॥২১। 
শত ঘট জলে হৈল মন্দির মার্জন। 
মন্দির শোধিয়। কৈল যেন নিজ মন ॥ 
নির্মল শীতল স্গিপ্ধ করিলা মন্দির়ে। 
আপন হ্দয় যেন ধরিল বাহিরে ॥ 
শত শত লোক জল ভরে সরোবরে। 
ঘাটে স্থল নাহি কেছে। কুপে জল ভরে ॥ 
ূর্ণকুস্ত লয়। আইসে শত ভক্তগণ। 
শূন্য ঘট লয়! যায় আর শত জন | 
নিত্যানন্দাদ্বৈত ন্বরূপ ভারতী আর পুরী। 
ইহা বিনু আর নব আনে জল তরি 
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল। 
শত শত ঘট তাহা লোকে লয়! আইল॥২২ 
জল ভরে ঘর ধোয় করে হরিধ্বনি।' 
কৃষ্ণ হরি ধ্বনি বিনু আর নাহি গুনি ॥ 
কৃষং ক্লু কহি করে ঘট সমর্পণ। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন | 
যেই যেই করে মেই কহে কুষ্ণনামে। 
কষ্ণনাম হৈল। তাহ! সঙ্কেত সর্বকামে ॥ 
প্রেমাবেশে প্রভু কহে কু কুষণ নাম। 
একলে করেন প্রেমে শতঙজনের কাম ॥ 
খতহাতে করে যেন ক্ষালন মার্জন। 
প্রতি জন পাশে যাই করায় শিক্ষণ ॥ 

ভাল কর্ম্ম দেখি ভারে করে প্রপংসন। 
মন না! মিলিলে করে পবিত্র ভত্সন.॥ 
তুমি ভাল করিয়াছ শিখাহ অন্যের | 

এইমত ভাল কর্ম সেছে। যেন করে ২৬ 

একথ গুনিয়! স্ষে নস্কুচিত হুয়া |... 
ভালমতে বয়ে-কর্দ সবে মক দিয়া. ॥ : 
তবে তু প্রন্মানিল শীদগমোহর ) । 
ভোগমহগি, তর বোর, কগলন 85... 



পিচ] 

নাটশাল। ধু, ধুইল চত্বর প্রাঙ্গণ : 

পাকশালা আদি কৈল সব গ্রক্ষালন'। 

মন্দরের চতুপ্টিক প্রক্ষালন কৈল। 

নব অন্তঃপুর ভাঁলমতে ধোয়াইল ॥ 

হেনকালে এক গৌড়িয়। সুবুদ্ধি মরল। 
প্রভুর চরণযুগে দিল ঘট জল । 
মেই জল লয় আপনে পান কৈল। 

তাহা দেখি প্রভূর মনে দুঃখ রোষ হৈল ॥ 
যদযপি গোবাঞি তারে হয়াছে সন্তোষ । 

শিক্ষ। লাগি বাহিরে তথাপি করে রোষ২ঃ 

ন্বর্ূপগোসাঞ্ত আনি কহিল তাহারে। 

এই দেখ তোমার গৌড়ীয়ার ব্যবহারে । 
ঈশ্বরমন্দিরে মোর পাদ ধোয়াইল। 
মেই গল লয়। আপনে পান কৈল॥ 

এই অপরাধে মোর কীাহা হবে গতি। 

তোমার গোড়ীয়া করে এতেক কৈজতি। 
তবে ম্বরপগোসাঞ্িতারঘাড়েহাত দিয়! । 

ঢেক। মারি পুরীর বাহির কৈল লয়া ॥ 

পুনঃ আসি প্রাভূর পায় করিল বিনয়। 

অজ্ঞের অপরাধ ক্ষম। করিতে যুয়ায় ২৫ 
তবে মহাপ্রভু মনে নস্তোষ হইল] । 

নারি করি দুই পাশে সব। বসাইল। ॥ 

আপনে বগিয়া মাঝে আপনার হাতে ॥ 

তৃণ কাটা কুট মবে লাগিল! কুড়াইতে ॥ 

কে কত কুড়ায় ঘব একত্র করিব । | 
বার অল্প তার ঠাঞ্চি পিঠাপান! লব॥ 
এইমত সৰ পুরী করিল শোধন। 

শীতল. নির্মল কৈল যেন নিজ মন 
প্রধালিক! ছাড়ি-যদি জল বহাইল। 
নূতন পদধী যেন নমুজে মিলিল ॥ ২৬॥. 

এইমত পরার অঞ্জে পধ বত ৮: 

সকল শোধিল তাহা কে ববির কৃতীব 

' জধালীলা 4. ১$৯ 

জা বাহির শোধিল। 
ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরস্তিল ॥ 
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন । 

মধ্যে নৃত্য করে প্রভূ মত্বসিংহ-সম ॥ 
স্বেদ কম্প বৈবর্্যাশ্র, পুলক হুঙ্কার । 
নিজ অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রধার ॥ 
চারিদিকে ভক্ত অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন। 
শ্রাবণমামে মেঘ যেন করে বরিষণ ॥২৭॥ 
মহা উচ্চ সন্কীর্ভনে আকাশ ভরিল। 
প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল ॥ 
স্বরূপের উচ্চ গান প্রভুরে সদ ভায়। 
আনন্দে উদ্দগু নৃত্য করে গৌররায় ॥ 
এইমতে কথোক্ষণ নৃত্য করিয়া । 
বিশ্রাম করিল গাভ ময় বুঝিয়া ॥ 
আচার্য গোমাগ্ির পু গ্রগোপাল নাম 
নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিল ভগবান্॥ 
প্রেমাবেশে নৃত্যে তিই হইলা মৃচ্ছিতে। 
অচেতন হয়! তিহো পড়িল ভূমিতে 
আস্তে ব্যস্তে আচার্য্য তারে লৈল।া কোলে 
শ্বানরহিত দেখি হইল৷ বিকলে ॥ 

নুমিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জলছাটি। 
মভুষ্কার শবে ব্রচ্ষাণ্ড যায় ফাটি ॥ 
অনেক করিল তভ্ না হয় চেতন। 
আচার্য কান্দেন, কান্দে সব ভক্তগণ ॥ 
তবে মহাণভূ তার বুকে হাত দিল। 
উঠহ গোপাল বলি উচ্ৈঃম্বর টকল ॥ 
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন। 
হরি বলি নৃতা করে মব তক্তগণ ॥ ২৯॥ 
এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস রন্দাবন। 
অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন ॥ 
তবে মহাপ্রভু গ্ষণেক বিশ্রাম করিয়া 1 
নরোবরে জলজীড়া কৈ ভক্ত লঞ্যা ॥ 
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তীবে উঠি পরি লবে গুক্ষ বসন।: 

নৃদিংহদেব নমক্ষরি গেল? উপবম॥ 

উদ্যানে বণিলা প্রভূ ভক্তগণ লঞা | 

তবে বাণীনাথ আইলা প্রালাদ লইয়। | 

কাশীমিশ্র তুলনী পড়িছা ছুই জন। 

পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভক্ষণ ॥ 

তত অন্ন পিঠ! পানা সব পাঠাইল। 

দেখিয়! প্রভুর চিত্তে সন্তোষ হইল |৩,| 

পুরী গোসাঞ্ঃ মহ।গ্রভু ভারতী ত্রঙ্গানন্দ 
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভ নিত্যানন্দ॥ 

আচার্যযরত্ব আচার্যযনিধি জবান গদাধর 

শঙ্করারণ্য ন্যায়াচধ্য রাঘব বক্রেশ্বর ॥ 

প্রভু আজ্ঞা পাঞা। বৈষে নিজে সার্বভৌম 

পিগ্োপরি বৈষে গুভূ লঞা এত জন ॥ 

তার তলে তার তলে করি অনুক্রম। 

উদ্যান ভরি বৈষে ভক্ত করিতে ভোজন 

হরিদাম বলি প্রভূ ডাকে ঘনে ঘন। 

দুরে রহি হরিদাস করে নিবেদন ॥ 

ভক্তনক্ষে প্রভূ করেন প্রসাদ অঙ্গীকার। 

এমঙ্গে বলিতে যে।গ্য নই মুখি। ছার ॥ 

পাছেমোরেপ্রপাদগোবিন্দদিবেবহিদ্বারে 
মন জানি প্রভূ পুনঃ না ঝলিল। তারে ॥৩১ 

স্বরূপ গেসাঞি জগদানন্দ দামে।দর। 

কাশীশ্বর গেগীনাথ বাণীনাথ শঙ্কর | 

পরিবেশন করে তাহা এই মাত জন। 

মধ্যে মধ্য হরিধ্বনি করে ভক্তগণ ॥ 

পুলিনভোজন যৈছে রুষ পূর্বে কৈল। 

দেই লীল! মহাপ্রভূর মনে ম্মতি হৈল॥ 

যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভূ হইল] অধীর । 

মময় বুঝিয়া তবু মন কৈল স্থির । 
প্রভূ কছে মোরে দেহ লারা ব্যঞ্জনে। 
পিঠাপান অন্ত গোটিকা দেহ ভক্তগণে 

ীগ্বীচেতন্থচরিভাস্ৃত। [ খাল পরিচ্ছে | 

সর্বজ্ঞ প্রভ, জানেন যাতে যেই ভায়। 

তারে তারে সেই দেয়ায় শ্বরূপ ছ্বারায়।৩২ 

জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে। 

গ্রাভ,র পাতে ভাল অব্য দেন আচন্িতে ॥ 

যদ্যপি দিলে প্রভ, তাঁরে কয়েন রোষ। 

বলে ছলে তবু-দেন দিলে সে সন্তোষ ॥ 

পুনং আসি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ। 

তা'র ভয়ে পভ কিছু করেন ভক্ষণ ॥ . 

না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবান। 

তার আগে কিছু খায় মনে এই ত্রান ॥৩৩ 

হ্বরূপ গোসাঞ্জি ভাঁল মিষ্ট গ্রসাদ লঞ1। 

প্রভূকে নিবেদন করে আগে দাণাইয়। ॥ 

এই মহাপ্রাদ্দ অল্প কর আন্মদন। 

দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন । 

এত বলি কিছু আগে করে মমর্পণ। | 

তার স্নেহে প্রত, কিছু করেন ভক্ষণ ॥ 

এই মত ঢুই জন করেন বার বার। 

বিচিত্র এই দুই ভক্তের স্েহবাযবহার ॥ 

সার্বভৌমে প্রভ, বসাঞাছেন নিজপাশে 

দুই ভক্তের স্নেহ দেখি সার্বভৌম হাসে 

সার্বভৌমেরে প্রভ, গ্রমাদ উত্তম। 

স্নেহ করি বার বার করান ভোজন ॥৩৪| 

'গোগীনাথাচার্ষ্য উত্তম মহাঞ্রীনাদ আনি । 

সার্বভৌমে দিয়া কহে সুমধুর বাণী॥ 

ভট্টাচার্য পুর্বে তোমার যত ব্যব্যহার। 

কাহ! এই পরমানম্দ করহ বিচার ॥ 

গার্দভৌম কছে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি। 

তোমার প্রপাদে আমার এ সম্পদ্ গিদ্ধি 

মহাগ্রভ, ধিনে কেছে নাহি দয়াময়। 

কাকেরে গরুড় কে এছে কোন হয়। 

তার্কিক গৃগীল সাক্গে তেউ ভেউ করি। 

মেই মুখে শবে সদা হি ফু রি হি . 
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কীহা বহিনুর্থ ত।কিক শিষ্যগণ সঙ্গ । 

কাহ। এই নঞ্গ সুধানমুদ্র তরঙ্গ ॥ ৩৫ ॥ 

প্রভ কহে পূর্বাশিদ্ধ রুষে তোমার ভীতি । 

তে।মানঙ্ষে আমা নখার হৈল কুষে মতি । 

ডণ্তমহিম। বাঢ়।ইতে ভক্তে সুখ দিতে। 

মহ!গ্রাভু দম আর নাহি ত্রিজগতে ॥ 

তবে প্রভ্ গরতোকে গব ভক্ত নাম লয়া। 

পেঠাপান। দেয়াঈল। গ্রনাদ করিয়া ॥ 

অদ্বৈত নিত্যানন্দ বণিয়াছেন একঠাশ্রিঃ | 

দুইজনে ক্রীড়া কলহ লাগিল তথা ॥৩৩| 

অদ্বৈত কহে অবধূতের সঙ্গে একপউক্জি 

ভোজন করি, না জানি হবে কোন্ গতি ॥ 

প্রাভু ত সন্ত্যামী উহার শাহি অপচয় । 

অন্রদোষে অন্রযাঘির দোষ নাহি হয় ॥ 

“নান্নদোষেণ মন্ধরী” এই শাঙ্জ্রের গুমাণ 

গুচন্থ ত্রাণ গ।মার এই দোষস্যান || 

জ'্ম কুল শীলাচ।র নাজানি যাহার। 

তার মঙ্গে একপউংক্তি বড় অনাচার ৩৭, 

নিতা।নন কহে তুমি অদৈত আচাধ্য। 

অদ্বৈত গিদ্ধান্তে ব(ধে। শুদ্ধভক্তি কারা ॥ 

তোমার থিদ্ধান্ত মগ করে খেই জনে । 

এক বস্ত বিনে থেই খ্রিভীর না মানে ॥ 

হেন তোমার নঙ্গে মে।র একত্র ভোজন । 

না জানি তোম।র অক্ষে কৈছে হয় মন॥ 

এইমত ডুই জনে করে বোলাবুলি। 

ব্যাজ স্তুতি করে ছু'ঙ্বে যৈছে গালাগ।লি ॥ 

তবে গাভূ অব নৈষঃবের নাম লয়া। 

প্রসাদ দেয়ান, যেন কুপা-অস্থত নিঞিয়। । 

ভে|জন করি উঠে সবে হরিধ্বনি করি । 

হরিধ্বনি উঠিল মেই স্বর্গ মত্ত্য ভরি 1৩৮। 

তবে মহাপ্রভু মব নিজ ভক্তগণে। 

মবাকে হস্তে দিল| মাল্যচন্দনে ॥ 

১৬ 

তবে পরিনেশক ম্বরূপাদি নাত জন! 

গ্ুহ-ভিত্তর বসি'বৈল প্রমাদ ভোজন । 
গ্রাভুর অবাশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়।। 

মেই অন্ন কিছু হরিদ।নে দিল লয়। ॥ 

ভক্তগণ গোবিন্দপাশ গ্রণাদ মাগি নিল। 

পাছে নেই গনাদ গোবিন্দ আপনে পাইল 
ব্বতত্র ঈ্বর গ্রভু করে নানা! খেলা। 

“ধেয়াপাখাল।”নামকৈল।এই এক লীদ| 

আর দিন জগন্নাথের নেত্রোত্মব নাম। 

মহোত্নন হৈল ভক্তের প্রাণ-নমান ॥ 

পক্ষ দিন দুঃখী-লোক প্রভু অদর্শনে | 

আনন্দিত ঠহল1 জগন্নাথ দরখনে 1 ৩৯ ॥ 

মহাঞভূ সুখে লৈয়। নব ও৬গণ | 

জগনাথ দরশন করিল। গমন ॥ 

আশে কশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়। | 

প[ছে গে।বিন্দ যায় জলকরম্ লইয়। ॥ 

ভু আগে পুরী ভারতী হার গমন । 

স্বরূপ অদ্বৈত দুই পার্পদে দুই জন ॥ 

প1ছে পার্খে চলি যায় আর ভক্তগণ। 

উৎ্*গায় গরেল। জগন্ন।থেগ ভবন ॥ 

/রখন লোভে করি মযা|দ| গণ | 

ভাগমওপ মাঞ্)নিরে সস শপ 182] 
তুষ্থ প্রড়ুব ঘেত্র এ 

গটাণক্জোে শি়ে ফুকের বত দহ ॥ 

গ্াফুল্ল কমল জিথি নয়ন-বুগল। 

নীলমণি দর্পণব|শি গওড ঝলমল ॥ 

বান্ধুলির ফুল জিণি অধর চর । টু 

ঈষৎ হধিতক নতি অনুততরগগ ॥ 

শ্্রীনুখ হৌন্দর্যা-মধু বাড়ে ল্বণে ক্গণে। 

জেটি কোটি ভক্তনেত্রভূগ করে পানে ॥ 

যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাঁ়ে গিকন্ঠর। 
মুখাশুজ ছাড়ি নেএ না হর ক্ষানর ॥ 



ঠ 

এই মত জপৃ ল4 ভক্তগণ | রি 

মধ্যান পর্য্যন্ত কৈল প্রমুখ দূশন ! ॥ 
ম্বেদ কম্গ অশ্রু জল বে অনুষ্ষণ ] 

দর্শনের লৌভে অঞ্ করে স্বরণ ॥৪১। 

মধ্যে মধো ভোগ লাগে মধ্যে দরশন। 

ভোরের সগয়ে প্রভু করেন মফ্ীর্ভন ॥ 
দর্শন আনলে প্র চর 'শরিলা। 

ভক্তগণ মধ্যাহব করিতে তু লয়া আইলা 

রি শান রা ই 11. 

মেবকে লধিিড৭, শুন কারিযা' |. 

শুঝিচানীপিীঘা সংক্ষেপে কহিল 

যাহ দেখি শুনি পাপির কফি হল, | 
রপরঘু্ীধ পঁদৈ যার আশ। য় 
চৈতগ্ঘচরিতাস্বত কে রক্দা্ 1. 

ইতি ্ ীটৈতন্যে চধ্যখণ্ডে টি 
মার্জনৎ নাম দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 1১২৪, 

ইতি প্রীচৈতগচরিতামৃতে মধাখণ্ডে ভ্রীচৈততস্বরূপ প্রীহ্বীমলালপদারবিদাগেবি খিনোদবিহারিগোস্ামি- | 

কত্াদ্ব়বোধিনী ও সুবোধিনীমমধিত গুতিচা দি মাঞ্জানং মাম ছাদশ পরিচ্ছেদ 1১২ 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
"১৯ ৫৫৫ 

সজীগাৎ বৃঙ্চচৈতপঃ শ্রীরথাণ্রে ননর্ত যঃ। 

যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং অগর।থোহপি বিল্দিতঃ 1১1 

যঃ শ্রীরথাগ্রে (শ্রীধুক্তগ্ত জগন্নাথা ধিগ্রিতন্ত 

রথন্ক সন্খুখে ) ননর্ভ, যেন (নর্থনেন ) জগ্তাং 

চি্ং (চমংকারম্ ) আসীৎ, (জগত) বার্তা দূরত 

আন্তাং) জগনাখঃ অপি বিশ্মিতঃ (আসীং) সঃ 
কঙ্টৈতগ্যং জীয়াৎ॥ ১1 | 

যিনি জ্ীজগন্গাথদেবের রথাগ্রে নৃত্য 
করত্তঃ লোক নকলের চমৎকারিতা | 
মম্পাদন করিয়াছিলেন এবং বীহাঁর নৃত্য | 

দর্শনে ঞঞগনাথদেবও বিল্সিত হইয়া- | 

ছিলেন, েই ফা চৈতন্যের জয় 

জয় শ্রোতাগণ গুন করি একমন। 

রথযাত্রায় নৃত্য পার পরমমোহন 

আর দিন মহাগাডু হয়! নাবধান। 

রাত্রে উঠি, গণ সঙ্গে কৈলা গ্রাতঃস্গান ॥ 
পাঠুবিজয় দেখিবারে করিল গ্মন। 

জগব্লাথ যাত্রা কৈল ঢাড়ি মিংহাগন ॥ ১ 
আপনে প্রতাপরদ্র লয় পান্রগণ। 
মহাগ্রভ্র গণে করার বিধয় দর্শন ॥ 
অদ্বৈত নিত্যাননদাদি জে ভক্গণ। 
সুখে মহাপর দেখে ঈশ্গন ॥. 
বলিষ্ঠ; দৃরিতাখণ বন হাতি. 

অগাধ করায় করি বধী। 
তক দরিতা। করো ূ রি হউক ॥ ১৪ রা ক ৃ ছধন্পারহ্ম।... 
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8... ৮ 240358 8 রা 



৫1 এ 2 

টি টি পধ: রব রর িনন্দ। 
1 কনে শী লে রা বি দে সি... 

ু ক্ষণে স্থির হয়] বহে টা্গিলৈ। মা চলে, /. 

গা, ব উকি যায় ধহ্র পচ ঈশ্বরে্ছায় চলেরথ নাচলেকারোরলে রড ্ | 

বিস্তর জগনাথ চালাইঠত শক্তি কার 1. | তবে মছাএীভূ সব লয়া নিজগণ।. 

আপন ্া় চে করিতে, বিহার॥ | ম্বহস্তে পরাইল! সবারে মালযচদ্দন। ॥. 
পরমানন্বপুরী আর ভারতী ব্রহ্জানন্দ ॥ & 

হস্তে চন্দন পায়! বাট়িল আনন ॥ 

অদ্বৈতআঁচার্ধ্য আর গ্রভু নিত্যানদ্দ . 

স্ীহস্ত স্পর্শে দুহে হইলা আনন্দ 

কীষ্ঠনীয়াগণে দিল! মাল্য চন্দন। 
স্বরূপ বান তার মুখা দুই জন 7 ৮॥ 
চারি সম্প্রদ্দায় হেল চবিশ গায়ন। 

দুই দুই মার্দান্িক হৈল অষ্ট জন॥ 

তবে মহাপ্রভূ মনে বিচার করিয়া 

চারি নপ্প্রদায় কৈল গায়ন বাটিয় ॥ 
নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদান বক্ষেশ্বরে। 
চারি জনে আজ্ঞ] দিল নৃত্য করিবারে ॥৯ 
প্রথম সপ্প্রদায় কৈল ম্বরপ পাধান | 
আর পঞ্চ জন দিল তার পালিখান 

দাঁমোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ 
রাঘবপগ্ডিত অ|র,জীগোবিদ্দানন্দ | 

অদ্বৈত আচার্ধ্য তাহা নৃত্য করিতে দিল । 
বাম প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল ॥ ১ ॥ 

'গজাদাস হরিদান ভীমাদ্ গুভানন্ন. . -.. 

জীরামপণ্ডিত তাহা নাচে নিত্যানন্দ-1.:.:৬. রঃ 

'বান্ুদেব গোপীনাথ মুরারি বাছা ০ / ৮ 
'মুকুদ্দ প্রধান কৈল আর মন্প্রদায 8. 

ুন্ম খত, বাহুর পে সম, 131 ।প্ীকান্ত বঙ্লউ্নেন আর ছুই জন ।.:.:/ রা 
নট ৯17 হরিদাস ঠাকুর উহা! করেন নর্তমঃ 7 রি 

কফি সঃ ও ০ রা গোবিিযোম: প্রধান কৈর স্যার | 12 + ] 4 
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নানা. দা কোলাহল ক্ছুই না শুনি ৪৩। 
তবে, গ্রতাপরুত্র, করে আপনে লেবন। 

বমার্জনী টয়া করে পথ সন্মার্জন। 
চন্দন জলে করেন পথ নিিষচনে। 

তুচ্ছ সেবা করে, বৈসে রাজনিধহ|সনে । 

উত্তম হইয়! র।জ। কয়ে তুচ্ছ সেবন। 

অতএব জগয়াথের কপার ভাজন॥ , । 
মহাঁপ্রভ নুখ পাইল সে সেবা দেখিতে। 
মহাগ্রাভুর কু্পা পাইল সে সেবা হইতে 18 

রথের স্াজজনি দেখি লোকে চমৎকার | 

নব হেমমুয় রথস্নুমের আকার ॥ 

শত শত শুর্ুচামর দর্পণ উজ্জ্বল! 
উপরে পতাঁক। শত চান্দোয়া নিশ্ল | 
ঘাঘর কিছ্কিনী বাজে ঘণ্টার হ্ণিত। 
নানা চিত্র পউবন্তে রথ বিডুধিত | 

লীলাস চড়িলা ঈশ্বর রখের উপর | 

আর দুই রখে চড়ে সুভ হলধর 1 ৫ ॥ 

পঞ্চদশ: দিন ঈশ্বর মঙালঙ্খী। লয়] । 
তার সঙ্গে ক্ষীড়া, ক্লে নিতে ব্দিয়া ॥ 
তাহার সগ্মতি লঞণ ভক্তনুখ দিতে।, 

রথে ডি বাহির, হল! বিহার করিতে 1. 



১২৪ ভীগতরারিতাহত। ৮. [আরশ পরিজ 
পলা 

পাপী 

গণ? বাসুদেব আর ছুই সহোদর |" | বারেডার ₹পাতারে: লে, আগ়িতে পাঁর
ে 

নৃত্য করেন তীহ। পণ্ডিত বৃক্তেশ্বর | . | রুপা বিনে রক্মাদিক জ্ানিতে-না পারে 1. 

কুলনগ্র(মের এক কীর্তনীয়া মমাজ। | রাজারসুচ্ছ জেবা দেখি গাধার মন। 

মে প্রসাদ পাটা এই 'রহস্ত দর্শন,$১২। 

সাক্ষাতে পধ'দেখা দেন)পরোক্ষে-এতদয়। 

কে বুঝিতে পায়ে চৈতমে!র এই মায়া ॥ 

সার্বভৌর কাপীমিশ্রুই মহাশয় 7 

রাজারে প্রসাদ দেখি হৈল। বিদ্ময় ॥ 

এইমত লীলা গাড় করি করক্ষণ। 

আপনে গায়েন নাচে নিজ ভক্তগণ ॥১৭॥ 

কতু এক মুন্তি হয় কু বহুমূদ্তি। 

কার্ধা মনুরূপ প্রাভু প্রকাশয়ে শক্তি ॥ 

লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজামুসন্ধান। 

ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে মমাধান ॥ 

পুর্বে যৈছে রাঁমাদিলীলা। কৈল। বন্দাবনে 

অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 

ভক্তগণ অনুভবে নাহি জানে আন। 

প্রীভাগবত শাস্ত্র তাহাতেন্্রমাঁণ ॥ ১৮॥ 

এই মত মহাগুডু করি নৃত্য রঙ্গে । 

ভামাইল নব লেো!ক প্রেমের তরছে ॥ 

এইমত হল কৃষ্ণের রথ"আরোহণ । 

তার আগে নাচাইল গাড়ু নিজগণ ॥ 

আগে শুন জগন্নাথের: গুণ্ডিচ। গমন । 

তার আগে প্রভু যৈছে করিল নর্ভন ॥ 

এইমত কীর্তন প্রভু করি কতক্ষণ। 

আপন উদৃযোগে নাচাইল স্ৃকতগণ ॥১৯। 
আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন রে | 

সাত ঈশ্রদায় তবে একত্র করিল, &. 

শ্ীবাস রাঁমাই, রঘু, গোষিদ্দ মুকুদ): 

তাহা নৃত্য কঢুর রামানন্দ সত্যরাজ ॥ 

শ[ন্তিপুর'আচার্যের এক সন্প্রদায়। 

অচ্যুতানন্দ নাচেতাহা আর"মব গায়॥ 
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্তন । 

নরহরি নাচে তাহা,প্ীরঘুনদ্দন ॥ ১২ 

জগ্রন্লাথ আগে চারি সম্প্রদায় গায়। 
দুষ্ট পার্মেডুই পাছে এক মন্্রদায় ॥ 

সাত মন্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল । 
যার ধ্বনি শুনি, বৈষ্ঠব হৈল পাগল ॥ 

পীবৈধব-ঘটামেঘে হইল বাঁদল। 
সঙ্গীর্তনাম্বত মহ বর্ষে নেত্রজল ॥ 

ত্রিভুবন ভরি উঠে নঙ্কীর্ভতনন্ধ্বনি। 
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই ন1 শুনি ॥১৩। 

সাত ঠ।ঞি বুলে গ্রভূ হরি হরি বুলি। 
'জয়-জয় জগন্নাথ কহে হস্ত তুলি ॥ 

আর এক শক্তি প্রাভু করিল প্রকাশ । 
এককালে সাত.ঠাঞ্চ করেন বিলাস ॥ 

সবে কহে প্র, আছে এই মম্প।দায়। 

অন্য ঠাঞ্ি নাহি যায় আমারে দয়ায়। 

কেহে। লখিতে নারে অনিন্ত্য গাভু শক্তি। 

প্রস্তর ভক্ক জানে যাঁর শুদ্ধভক্তি ॥১৪। 

কীর্তন দেখিয়। জগন্নাথ হরযিত। 

বীর্তন- দেখেন রথ করিয়। স্থগিত ॥ 

প্রভাপরুদ্রের হেল পরম বিশ্ময়। 
দ্রেখিতে বিধশ রাজা স্ৈল। প্রেমময় ॥ 

কাশীমিশ্রে কহে রাজ1 াভুর-মহিমা। 
কাশীমিষ্র কছেস্তধ ভাখ্যের নাহি সীমা১৫ হরিদাস গোবিষ্থানন্,মাধৰ গাব 

“যার্ভৌম রঙ রাগ করে ঠারাঠারি!:.: উদ হৃত্যেকযতে সুর হল জর ২. 
1দাহিজামে ৈতা্থের চি. “রূপের, সেদিন বইলহান 7. ও 



আজ গদিবেদ। 

ই; দর জন পরু সঙ্গে গাধা. 

আর সম্প্রদায় টারিদিকে রহিংগায় $- 
দণডবৎ করি গ্ড়ু বুড়ি ছুই হাত। 

ভর্মূখে স্ততি-করে ্খি অগগ্লাথ ॥ ২৭ ॥ 

তথাহ্ছি স্থাভারতে শন্িপর্বরণি--. 

নগে! বন্ষধ্যদেধায় গোজ।গ্ষণছিতায় চ। 

জগন্ধিতায় কঙ্চায়.গোবিদ্দায় নমোনমঃ।॥ ২। 

ত্র্মণ্যদেবায় (€ রক্ষণ্যানাং পূজায় ) গো 

ব্রাঙ্গণহিতায় চ নমঃ) জগন্ধিা কষ্ণায় গোবিন্দায় 

নমঃ নমঃ ॥ ২ ॥ 

যিনি ব্রঙ্গণ্গণের পুজা, গো-শ্রান্ষ- 

ণের হিতকারী, জগতের কল্যাণদায়ক, 

গোগণের পালক, সেই যশোদানশ্ন 

প্রীরুষ্ণকে নমস্কার ॥ ২॥ $ 

তথাহি পদা[বল্যাম্-_ 

জগ্নতি জয়তি দেবে! দেবকীননানোহসে। 
জয়তি জয়তি কফ বুঝ্িবংশ গ্রদীপঃ। 
অয়তি জয়তি মেঘ মলঃ ফোমলাঙ্গে! 
জয়তি জগনতি পৃর্ীভারনাশে। মুকুদ্দঃ ॥ ৩। 

অসে। দেবর্কীনন্দনঃ দেবঃ জয়তি জয়তি, 

বৃষ্িবংপপ্রদীপঃ (বুষ্দীনাং গোপানাং ধদূনাং ঢ 

ংশং গ্রদীপয়তি সমুজ্জলয়তি যঃ সঃ) কষ জয়তি 

জয়তি। মেখস্টামলঙগঃ ( নবজলধরবৎ শ্যামগালঃ 

যন্ত মঃ) কোমলাঙ্গঃ ( কোমলং মৃহষ্পর্শম্ অঙ্গং 

যন্ত মঃ) জয়তি জয়তি পৃথভারনাশঃ মুকুন্দঃ 

জয়তি অযত্তি। ৩। ৃ 

দেবকীনন্দম দেব জায়যুক্ত হউন, 

রুঝ্কুলের উদ্্বলকষারি প্ীকুষের জয় 
হউক, " নবজলধর : সদৃশ শ্বামল: এবং 

কৌদলাক প্রীকফের, জয়.হউক; ভূভার- 

ছারী মুকুদ্দ জয়ঘুক্ত হউন.) ৩.৪ : 

র্ তথা জাগা নবধাধাছে 

এ চকুর্িন:287: 2 ্ ৃ 

নট 
২১২৫ 

. যতি, জরনিন। সে, প্রকীদগ্যবাদে। 
হুবয়পরিযৎ,প্ৈ:হে1িরহারধর্থাদ্। 
স্থিরচরবুজিনমূঃ ুস্িত্রীমুখেন এ 

জগুরবনিতানাং বর্দয়ন্ কামদেবম্ 081. 

জননিবাসঃ ( জনেযু তদীয়েযু জস্তরঙ্েযু যাদব- 

গোপাদিযু সাক্ষালিবাসঃ অন্ভেযু তৎস্বস্তিরপঃ যন্ত 
সঃ) দেবকীজন্মবাদঃ (দেবকা।ং জম্ম জননলীলাু- 

ফরণেন গ্রাহূর্তাবঃ বাদঃ ততবযুদূৎস্থকখ! ন তু ছল- 

জাত্যাদি রূপ যন্ত | যথা দেবকা।ং অযানে। বাদঃ 

খ্যাতিঃ “ননগাত্মজ উৎপন্ন” হত্যার ্ যাখ্যাতীত্য। 

তু ্ রষশোদায়ামপি তর্ক জন্ম যন্তেতি)ধহ্বরপরিষৎ 

( যহ্বরাঃ ক্ষত্রিয়াঃ গোপাঃ চ পরিষৎ সভা রূপ! 

যস্ত সঃ) গৈর্দেণিভিঃ অধর্মম্ অস্থন্ (দৃরীকুর্তন্) 

শ্থিরচরবুজিনস্নঃ স্থিরচরাণাম্ অস্তরঙ্গান!ং ্ববিয়ৌগ- 

দুঃখহস্ত! বাহিরঙ্গনাং সংসারহস্তাপি মন্) ছুশ্মিত- 

প্রীমুখেন ( শোভনং শ্মিতং তচপলক্ষিতং প্রসাদ" 

বিলামাদিকং যন্ধ তেন স্বভাবত এব শ্রীযুক্তেন 

মুখেন এব) ব্রঙ্গপুরবনিতানাং ( শ্রাধাষ্ঠতঃ 

প্রথমোকানাং ব্রঙ্গবনিতানাং তাস্তরঙ্গানাং পুর- 

বনিতাঞ্চ জনিভাত্যর্থানুয়াগাথাং তাসাঁং যোধিভাং 

যঃ) কামদেবং (কামঃ স এর দীব্তি পরমপ্রেষ 

রূপস্বাৎ সর্দতোৎপি বিরাজতীতি তং) বর্ধীয়ন্ 

( মদৈবোদীপয়ন্) জন্নতি ( পরিকরৈ? সহ তাদৃশ- 

বিলাসানিবিশিঠে! ধজে পুরঘয়ে চ সদ মর্ষে[ৎ- 

কর্ষেণ বিরাগত এব স্থিতম্ )। ৪ ॥ ্ 

যিনি যাদব ও গোপগণের গ্গাক্ষাৎ 

সম্বন্ধে বাস করেন, দেবকীতে বাহার 

জন্ম খ্যাতি হইয়াছে এবং যশোদাতে 

বাহার জন্ম সিদ্ধান্তিত হয়, যৃছুবর. অর্থাৎ 

ক্ষত্রিয় এবং গোপগণ বাহার সড়া স্বরূপঃ 

বিনি নিজ বাছ স্বরূপ ভক্ত.ছারা' জগতের . 

 অধর্মকে।বিনাশ করতঃ অন্তর: জাকের 

সবিয়োগরপ-দব$খ এবং বহিরঞ্লের সংমার রি 

নাল: কিকেছেন : শাকির. 



নু অনুরাগবতী-জ্বধু- ৬" প্ুধধ পি 

গরনের প্রেমরূপ কাখের দা উদ্দীপন নানা ভাবে বিশ রক ও মা... 

আছাড় খাইয়া পড়ি ভুমে গড়ি যা: 1. করতঃ প্রাক ঘারকা, মরা সাধনে 
নিত্য বিরাজ করিতেছেন ॥ ঃট ॥ দুবর্ধ পরবাস যেন কুয়িতে রোটায় ।২২- 

তথাছি পদ্যাবল্যাং বিসগুযযধদদূ_ নিত্যানন প্রস্থ ছুই, হত এ্রসানিয়া। 

নাহং খিগ্রো! ন চ নরপধিরনাপি বৈষ্টে। ন শুর পুতে ধরিতে বুলে আশে পাশে ধায়া॥ 

নাহং বর্ী ন চ গৃহপতির্নে। বনস্থে! ধতির্বা প্র পা ছে ঝুলে-খটীর্ধ্য করিয়া হঙার। 

কিছু প্লৌগামিখিলপরমামনপূর্ণাযতাবে-.. | হরিদান হয়িংঘাঁল বোলে যার বার 

েদীতর্ক। পাকমণয়ো-দসদাসাহদাস:7। | লোক নিবারিতে হৈল তিন গগ্ডল।': 

অং ন হিপ্রঃ ন চ ময়পতিঃ খতিযজাতিঃ ) | থম মগুল নিত্যানদ্দ মহাবল ॥ 
কাশীশ্বর গোবিদ্দাদি যত ভক্তগণ। 
হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয়াবরণ ॥ 
বাহিরে প্রতাপরুদ্র লৈয়া পাত্রগণ। 
মণ্ডলী হইয়া করে লোক নিবারণ ॥ 
হরিচন্দনের ক্ষন্ধে হত্তাবলন্বিয়া | 
গরুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া 1২৩ 
হেনকালে জ্ীনিবাস প্রেমাবিষ্ট মন। 
রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্তন ॥ & 
রাঁজার আগে হরিচন্দন দেখি প্রীনিবাঁন। 
হস্তে তারে ম্পর্শি কহে হও এক পাশ। 
নৃত্যাবেশে ভমনিবাস কিছুই না! দানে । 

বার বার ঠেলে তার ক্রোধ হৈল মনে। 
চাপড় মাড়িয়া তারে ফৈল নিবারণ '. 
চাঁপড় খাইয়া ক্রুজ ছৈলা সে হরিচন্দম | 
রুদ্ধ হয়া তারে কিছু চাহে বর্লিবারে। . 
আপনে প্রতাপরুদ্র,নিবারিল তায়ে.।২৪৫ 
ভাগ্যবাঁন্ ভুমি ইহার হত্তল্পর্শ পাইল । 

'মাপি বৈশঃ ন শৃদ্রঃ অহং ন বর্ণী (ব্রহ্মচারী ) ন 
চ গৃহুগতিঃ ( গৃহ) ন ধনস্থঃ (বানগরস্থঃ) যা 

বতিঃ। কিন্ত প্রোদ্যগিখিলপরমানন পূর্ণদৃতান্ধেঃ 

( গ্রতৃততয়া উদান্ উদয়মুৎকর্ষম্ আবিষ্ববন্ যো 

নিখিলপরদানন্দঃ স এব সর্বামন করত্ব।ৎ পূর্ণা- 
মৃতান্ধিঃ তস্য ) গোপীতর্ভ,৫ পদকমলয়োঃ দাস- 

দাঁসানুবান:. (প্রীরুষগ যে দাসাঃ তেধাং দাদাঃ 
স্কেষমগি অহম্ অনুদাদঃ হীনদাসোহন্মি। এতত্ত, 
সর্বাং টানোনেবোং বস্ততত্ত কৃষণদাসোহন্মীতি 
ভাৎপর্যাম্)॥ ৫॥ 

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি. বৈশ্থয 

নঠি, শূদ্র নহি, গৃহন্থ নহি, বনবালী নহি, 

রন্ধচারী মহি,সন্্যানীও নহি,কিন্ত নিখিল- 
পরমানন্দ- পূর্ণান্থতসমুদ্রন্বরূপ শ্রীগোপী- 

নাথ শ্ীকফের, চরণকমলের দামগণের 

দাসানুদায়, ॥ ৫। 

এত পড়ি গুরযলপি করিলা প্রধাম। 
ধোড়হাতে ভরুগপ বন ভগবান। | আমার*ভাগ্যে মাছি তুমি ক্কতাথ-হইলা, | 
উদ দৃতোন প্রভু করিয়া হার । পুর দৃতা দেখি লোকের হৈ ধরি । 
রঃ জনি গে জলাত আকার ॥. অন্য আষ্ছু নাং লা যি রর 

ৈঃ রর ্ঃ টা 

রি রথ স্যর. রি 7 ট ৮ + চ রঃ পট ৬ / তিতা 4: 

গ রি খ ৮31) + দ) 08 12 চি 44850 1 হী কী 
পুল ₹ ৭ মি এ । 
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ও এল রপ্ত, 25১৩ হা 
ক 1০১৬৪ রঃ 4৫ পপ চি 

1] টি চে নন 

৮ রে ৬০ এ সি ৩? তা, 
] নি 

2 ভিিও শন $ ্ চি ১। ৃ লিং চে টা 
4 লি ঠ সিএ রঃ 

তা, হা? বিদেশ দি 
ঘা দেখ হই জনার শিযুখে, হৈন হাণঃং৫] 
উদ, হতো পভুর ₹ ্  বিকার 1. 
অন সা্বিক যো হয সকাল ॥ 
মাংস ব্রণ সহ রোমরন্দ পুলকিত | 

শি্ুধির ক্ষ যেন র্টকে বেষ্টিত /২৬।... 
গিবিভ 

একেক দস্তের ক্ম্প দেখি গে ভয়। 
লোক জানে দস্ত মব খনিয়া পড়য় | 

সর্বান্গে ্ রন্থে্গ ছুটে তাতে রক্তো্াম। 
জজ গগ জজ গগ গঙ্াদ বচন॥ 

জলযস্ত্র ধারা যেন বহে অশ্রজল। 

আশ পাশ লোক যত্ত তিজিল মকল ॥ 

দেহকান্তি গৌর কু দেখিয়ে অরুণ । 
কু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্প মম॥২ 

কভ্ স্বন্ধ কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়। 

ক মম হস্ত পাদ না! চলয় ॥ 

কভু ভূমি পড়ে, কভূ হয় শ্বাসহীন। 
যাহা দেখি ভগ্রতণের হয় প্রাণ-ক্ষণীণ ॥ 

কভু নেত্র-নান।জল মুখে পড়ে ফেন। 

অস্বতের ধারা চক্-বিশ্বে বহে যেন ॥২৮। 

মেই.ফেন লইয়া গুভানন্দ কৈপ পান। 

কৃষ্ণপ্লেমে মত্ত তেঁছো বড় ভাগ্যবান্॥ 
এইমত উদ্দ নৃত্য করি কততক্ষণ। 

ভাব বিশেষে প্রভূর প্রবেশিল মন ॥ 
উদ্দ নৃত্তী, ছাড়ি ম্বরূপের়ে আজ্ঞা! দিল । 
হ্দয় (১ স্বরণ গাইতে না 1২৯1 

ধা রা ॥ 

লো, ঠ: পহ তত ঠা লাখ সা . টা 

এত গত 

+১ ০৩ ্ 

তে ধীরে'অগ্রাথ করিলা গর । 

টা 

আগে বৃতা করি চলে শরীর নঙগয় 8০... 
জগরাথে নেএ দিয়া সবে খায় নাঁচে 1... 
কীর্নিয়! সহ প্রভূ চলে পাছে পাছে ॥ 
জগন্গাথে মগ্ন গুভূর নয়ন হৃদয়। 

,&্হতযুগে করে রীতের অভিনয় ॥ ৩১ ॥ 
গৌর যদি আগে-না যায় ্ টাম হয় স্থির 
গৌর আগে য।য শ্াম্লে বীক্জে ধীরে | 
'এইমত গৌরশ্তাম করে ঠেলাঠেলি।.. 
মরথ শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী ॥ 
নাচিতে নাচিতে প্রাতুর হৈন ভাবাস্তর: ৮ 
হস্ত তুলি ল্লেটক পড়ে করি উচ্চৈঃস্বর 4৩২ 

তথাহি' মধালীলায়াং প্রথমে যঠ্লোবধৃতং 
কাব্য প্রকাশে কণ্াশ্চিন্নায়িকায়াঃ বটমম্_- 
ধঃ কৌমারহরঃ ম এব হি বরন্ত| এব চৈত্রক্ষপা- 
স্তেচোগ্সীলিতমলতীসুরতয়ঃ প্রোঢাঃ কদখ|মিলাঃ 
সা চৈবান্মি তধাপি তত্র ছুরতব্যাপারলীলাধিধৌ 
রেবারোধনি বেতসীগরুভলে চেতঃ সমুৎকঠতে 1৬ 

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বারবার. 
্বরূপ বিনে কেহ অর্ধ না জানে ইহার ॥ 
এই শ্লোকের অর্থ পুর্নে করিয়াছি ব্যাখ্যান 
ক্লোরকের ভানার্ধ করি মংক্ষেপআখ্যাণ॥ ৩৩ 

পূর্নে যেন কুরক্ষেত্রে সব গ্োলীগন। 
রুষের দর্শন পাঞ্চা। আনন্দিত মন ॥ 
জগরাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল 

| অবশেষে রাধাকে কৈলা মিবেদন।9- 

মেই ভুমি ৫ফই আমি সে-নবলগস ॥ ৮) 
তথাপি আগার মন হরে বাধা র্ রা 



১ ৯ প্রীহীচৈতগচরিতায়ত |: . | খেমাহণ পরিজ 

চিত্তকাদ়িতো মাইৈতে,বিষয়চাহিলাগাইতে, 
ঘর করি নারি কাটিবাধে। :: 

তারেধ্যানশিক্ষা,কর, লৌকহাসাইয়ামার, . 
 স্থানান্থান-ন। কর বিচারে ॥৪১1 

নহে শগোগী ধোগেশ্বর। তোমার পদকমল, 

- ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ । 

তোমাররাকাপরিপাটী,তারমধ্যেকুটিনাটি, 

গুনি গোপীর বাঢ়ে আর রো ॥8২। 
দেহস্্তিনাহিযার, সংসারকুপক্কী হাতার, 

. তাহা হৈতে ন। চাহে উদ্ধার । 

বরহসমুদ্রঙ্জলে, কাম তিমিগ্গিলে গিলে, 

গোলীগণে লহ তার পার 1৪৩॥ 

রন্দাবন গোবদ্ধীনঃ যমুনাপুলিন বন, 

সেই কুঞ্জে রামাদিক লীল]। 
মেই ব্রজ ব্রজজন, মাতাপিতা বন্ধুগণ, 

বড় চিত্র কেমনে পাশরিল। ।88| 

বিদগ্ধ মৃদ্ুমদংণ। মুশীল নিগ্ধ করুণ, 
তুমি তে।মায় নাহি দোষাভ।ন | 

তবে যে তে।মার মন,নাহি সরে ব্রজজন, 
মে আমার ছুর্দেব'ধিলাম ॥8৫॥ 

ন। গণি আপন ছুঃখ, দেখি ব্রজেশ্বরী-মুখ। 
ব্রজজন হৃদয় বিদরে। 

কিবা মারত্রঙ্গবাসী,কিবাজীয়াওব্রজেআনি, 

কেনে জীয়াও দুঃখ সহিবারে 18১। 

তোমার যেঅন্য বেশ, অন্য সঙ্গ অন্য দেশ, 

ব্রগজনে কড়ু নাহি ভাঁর়। 

বজভূমিছাড়িতেনারে,তো মার দেখিলেসরে 
অজজনের কি হবে উপায় 8৪৭ 

রি উদ্ধব-ঘারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে, | তুমি শ্রজের জীবন) ব্রজরাজের গণি, 

' ষোগ জ্ঞানের কহিলে উপায় তুমি অজ সকল 'সক্ধদূ, 1 

“বিদ্ধ কৃপামন-জাল আদার হয, ক₹পার্দ তোমার মম/আনি হী উরি 
1: ও 

দা এজহিলনা ইন সুযায়)8৭ .. এর রজে উর করাও, টির র্ রদ নর. 

ঞিহা রাজবেশ সব মজে ক্ষতরিয়গণ। 

ডাহা গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদম ॥ 

ব্রজে তোমার সঙ্গে মেই সুখ আত্বাদন। 

সে সুখ মমুদ্রের ঞ্িহ। নাহি এক কণ ॥৩১ 

আম! লঞ পুনঃ লীল। কর রন্দাবনে । 

তবে আমার মনোবাঞ্া হয়ত পূরণে ॥ 

ভাগবতে আছে এই রাধিকাবচন। 

ুর্কো তাহা সুত্র মধ্ো করিয়াছি বর্ণন | 

মেই ভাবাবেশে প্রভূ পড়ে এই শ্লোক। 

 ক্লোকের যে অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক ॥ 

ম্ব্পগোনাঞ্জি জানে না কহে অর্থ তার: 

ীরপগোধাঞ্জি কৈল সে অর্থ পাচার | 

স্বরূপ নঙ্গে যার অর্থ করে আন্বদন। 

নৃত্যমধ্যে মেই শ্লোক করেন পঠন 1৩৭॥ 

তথাছি মধ্শীঙয়াং প্রথমে অষ্টমক্লোকধৃ্ং 

শ্রমত্তাগবতবচনম্_ 

আহ্শ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং 

যোগেশ্বরৈঙ্ব'দ বিচিন্ত্যমগাধবে|ধৈঃ। 

সংসারকূপপতিতো ত্বরণ বলমঘবং 

গেহং জুষ|মপি মনন নিয়াৎ সদ নঃ॥ ৭ 

অন্যার্থ। যথা রাগ ॥ 

তন্যের যে অন্য মন,আমার মন বৃন্দাবন, 

মনে বনে এক করি জানি। 

তাহ তোমার পদছয়, করাহ ষদি উদয়, 

তবে তোমার পূর্ণ কপা মানি ॥৩৮॥ 

গ্রাণনাথ গুল মোর মত্য নিবেদন । 

ব্রদদ আমার মদন,তাহাতে তোমারসঙ্গম। 

না! পাইলে ন। রছে জীবন 1৩৯1 



ক বা ক 
িারারিকাবারি বম মনে রর 

“ স্কাবে ব্যাকুলিত দেহ মন। 

'অজলোকেরপ্রেমুনিআপনা(কখবীমানি 
করে কষ তার আস্বাসন ॥৪৯ 

প্রাগপ্রিয়ে গুন মোর সত্য বচন। 

তোমায়বারল্মরণেহুরৌ মুঞ্গরাত্িদিনে, 
মোয় ধুঃধ মা জানে কোন জন |ধ॥ 

ব্রজবাসণ হত জন, মাতা পিতা মখাগণ, 
সবে ছয় মোর প্রাণমম। 

তারমধো গোপীগণসাক্ষাৎ মোর জীবন, 

তুমি মোর জীবনের জীবন 1৫০1 
তোমাসবারপ্রেমরসে,আমাকেকরিলাবশে 

আমি তোমার অধীন কেবল।' 

তে মানব] ছাঁড়াইয়া,আম। দুরদেশেলয়া, 

রাখিয়াছে দুর্দৈব প্রবল ॥৫১। 

প্রিয়।-প্রিয়-নঙ্গ হীন।, প্রিয়প্রিয়। সঙ্গ বিনা, 
নাহি জীয়ে এ মত্য গ্রামাণ। 

মোর দশ শুনে যবে,তার এই দশা হবে, 

এই ভয়ে দু ছে রাখে প্রাণ 1৫২। 

মেই সত্তী প্রেমবতী,প্রেমবান্ সেই পতি, 
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়হিতে | 

না গণে আপনার'দুঃখ,বাঞ্ছেপ্রিয়জনসুখ, 

সেই জুই মিলে অচিরাতে 7৫৩1 

রাখিতে তোমধরজীবন,ফেবিআমিনারায়ণ, 
তার শক্তো আসি'মিতি নিতি। 

তোমামনেক্সী়া করি/নিতিযাই যঞ্গুপুরী, 

তাহা তুমি মান আমা স্কুর্তি.1৫81 | আ 
| 7০০৮ বি 

সেই ্ম পরদঞজরা 

যাদবের ডা ্ ছুট-ঘত-ংসপক্ষ, 
: তাহা: আঁখি মব' কৈল ক্ষয় |... 

আছে ছুই চারিজন, তাহ! মারি বঙ্গাবন। 
আইলাম জানিহ নিশ্চয় ॥৫৬া|: : 

নেই শত্রগণ হৈতে, ব্রজজজন রাখিতে, 
রহি রাকো উদ্াধীন হঞ| |. 

যে বা স্ত্রী পুত্র ধন, করি রাজা আবরণ, 
যছুগণের সন্তোষ লাগিয়। ॥৫৭॥ 

তোমারযেপ্রেমগুণে, করে আমা আকর্ধণে, 

আনিবে আম। দিন দশ বিশে । 

পুনঃ আমি বরন্দাবনেঃব্রজবধূ, তোমা লনে, 
বিলানিব রাত্রিদিবসে 138 : 

এত তারে কহি কৃষ্ণ ব্রফ যাইতে সভূব, 
এক শ্লোক পড়ি গশুনাইল। 

সেই গ্লোকশুনি রাধা,খণ্ডিল সকল বাধা, 
কৃষ্ণপ্রাণ্ডি প্রতীত হইল 1৯৪ 

তথাছি আদিলীলায়াং চতুর্থ তৃতীয়য়োফ ধৃত: 

প্রীমন্তাগবততবচনম্. 

মরি ভক্কিছি ভূতানামমৃততায় কল্পতে। 

দিষ্ঠা। যদানীন্মতগ্েহে। ভবতীনাং মদ।পনঃ 8৮ 

এই সব অর্থ গ্াভু,ন্বরপের সনে। 
রাত্রি দিনে খরে বলি করে আম্বাদনে ॥ 
নৃত্যকালে সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়।। 
শ্লোক পড়ি নাচে জগক্লাথ বদন টাঞ &. 

স্বরূপগোনাধিংর ভাগ্য না যায় বর্গন.& 

প্রভৃতে আবিষ্ট, যার কায় বাক্য মন? 
স্বরূপের ইন্জিয় প্রভু নিজেন্্িয়গণ।॥ * 

'আবিষ্ট করিয়। করে গান আব্বাদন (৬০. 
ভাবাবেশে প্রভু কডু ভূমিতে হিয়া: '. 

| তর্জনীতে ভূমি লেখে অধোদুখ; হয়ব 



১৪৪ ভ্রীপ্লীচৈতগ্যচরিতাষূত। [ ত্রয়োদশ পরিচ্ছো। 

রস সস 

প্রভূর ভাবানুরূপ স্বদপের গান। 

যবে যেই রম তাহা করে মৃত্রিমান। 
জগন্নাথের দেখি শ্রীমুখকমল। 

তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগলে | 

সুর্যের কিরণে মুখ করে ঝল্মল | 

শল্য বস্ত্র অলঙ্ধার দিব্য পরিমল ॥ ৬১ ॥ 

প্রভুর হৃদয়ে আনন্দ-মি্ধু উথলিল। 

উন্মাদ ঝঞ্চাবায় ততক্ষণে উঠিল | 
আনন্দ উন্মাদে উঠে ভাবের তরল । 

নানাভাব সৈন্যে উপজিল যুদ্ধরঙ্গ ॥ 

ভাবোদয় ভাবশ]ন্তি ধি শাবল্য। 

নগরী সাত্বিক সায় মবার গ্রাবল্য ॥৬২। 
প্রাতৃর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল। 

ভাবপুষ্প দ্রম তাতে পুপ্পিত সকল ॥ 

দেখিতে লোকের আকধয়ে চিত্ত মন। 

প্রেমাসৃত বৃষ্টে প্রভূ সিঞে সর্বজন ॥ 
জগননাথনেবক যত র।জপাত্রগণ। 

যাত্রিক লে।ক শীল।চলবানী যত জন ॥ 

গভুর নৃত্য প্রেম দেখি হয় চমৎকার । 

রুষঃণ্েম উপজিল হৃদয়ে নলার ॥ ৬৩॥ 

প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল । 

প্রভুর নৃত্য দেখি মবে আনন্দে বিহ্বল ॥ 

অন্যের ক! কথা জগন্নাথ হলধর। 

গুভুর নৃত্য দেখি সুখে চলেন মস্থুর ॥ 

কড়ু হথখে নৃতারঙ্গ দেখে রথ রাখি। 

নে কৌতুক যে দেখিল নেইতার নাক্ষী॥৪ 

এইমত প্রাছু শুতা করিতে ভ্রমিতে । . 

গতাপরুদ্রেব অ।গে লগিলা পড়িতে ॥ 

গঞুমে প্রতাপরুদ্র গুভূকে ধরিল । 

তাহারে দেখিতে ্রাতুর বাহ্জ্ঞান হইল ॥ 

রাজ। দেখি মহাগুভু করেন ধিকার | 

ছি ছি খিষয়িম্পর্শ হইল আমার ॥ 

আবেশে নিত্যানন্দ না হৈল] সাবধানে | 
কাশীশ্বর গোবিন্দাদিআছিলা অন্যস্থবনে॥৬৫ 

য্যপি রাজার দেখি হাড়ির মেবন। 

প্রান &ৈঞাছে তারে মিলিবারে মন ॥ 

তথাপি আপনগণ করিতে নাবধান। 

বাহে কিছু রোষাভান কৈলা ভগবান ॥৬৬ 
প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয় ।- 

নার্ঘভৌম কহে তুমি নাকর সংশয় ॥ 

তোঁম।র উপরে প্রাভুর গ্রানন্ন আছে মন। 

তে1ম। লক্ষা করি শিখায়েন নিজগণ ॥ 

শবণর জানি আমি করিব নিবেদন। 

মেই কালে যাই, করিহ গ্রভুর মিলন ॥ 

তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ হৈঞ। 
রথ পাছে যাই ঠেলে রথে মাথ। দিএত ॥ 
ঠেলিলে চলিল রথ হড় হড় করি। 

চৌদিকের লোক উঠে বলি হরি হরি ॥5৭ 

ভবে গুভু ণিজ ভক্তগণ লয় নক্গে। 

বলভদ্র স্বৃভদ্রা আগে নৃত্য বরে রঙ্গে ॥ 

ত|হ] নৃত্য করি জগন্ন।থ আগে আইলা । 

জগন্নাথ দেখি নৃত্য করিতে লাগিল) ॥ 

চলিয়! আঈল। রথ বলগণত হানে । 

জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ডাহিন বামে ) 

বামে বিপাশ।নন নারিকেল বন। 

ডাহিনে পুষ্পোদ্যান ষেন হৃন্দাবন ॥ ৬৮ | 

আগে নৃত্য করে গৌর লয় ভক্তগণ। 
রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন ॥ 

নেই স্থানে ভোগ লাগে আছয়ে নিয়ম । 

কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন ॥ 
জগন্নাথের ছোট বড় যত দামগণ। 

নিজ নিজে তম"ভোগ করে অমর্পণ ॥ 

রাজ। রাজমহিষীরন্দ পাত্র মিত্রগণ ) 

 নীলাঁচলবামী যত ছোট ৰড় জন॥ 



চতুদীশ পরিচ্ছেদ । 

নানাদেশের"যাত্রিক দেশী যতজন | 

মধ্যলীলা। ১৩১ 

রখার্যস্ত নীলাচলপতেঃ (প্রীজগন্নাথন্ ) 

নিজ নিজ ভোগ তাহা কৈল মমর্গণ ॥১৯॥ | আরা (নিকটে) অধিপদ্ববি (পথি) অদত্র- 

আগে পাছে ছুই পার্খে পুপ্পোদ্যান বনে, 

যে বাহ! পায় ভোগ লাগায় নাহিক নিয়তে 

ভোগের মময়ে লোকের£মহ1ভিড় হৈল। 

নৃত্য ছাড়ি মহাগ্ভু উপবনে গেল| | 

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন গিয়।। 

গুপ্পে।দ্যান গৃহপিণ্াঁয় রহিল। পড়িয়া । 

নৃত্যপরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘণ্ম। 

সুগন্ধি শীতল বায়ু করয়ে সেবন ॥ ৭০ ॥ 

যত ভক্ত বীর্তণীয়। আিয়। আরামে | 

প্রতি রৃক্ষতলে মবে করিল! বিশ্রামে ॥ 

এইত কহিল গাভূর মহা সঙ্ষীর্ভন | 

জগন্নাথের আগে যৈছে করিল নত্তন ॥ 

রথাগ্রে মহাঞ্তুর নৃত্য বিবরণ । 

প্রেমোর্শিক্ক,রিতনটনোল্লাসবিবশঃ  ( অদভ্রেণ 

মহত! প্রেমোর্শিণ! ্কুরিতে। যে নটনোল্লাসঃ 

নৃত্যাতিশয়ঃ তেন বিবশঃ ) সহর্ষং গাক্স্তিঃ বৈষ্ণব- 
জটৈঃ পরিবৃতততমঃ মঃ চৈতন্য: মে দৃশোঃ পদ 
পুনরপি কিংযাস্ততি ॥ ৯॥ 

যিনি রথারঢ ঞ্ীঁজগন্নাথদেবের 

পুরোবন্তি পথে প্রেমতরক্গে নৃত্য করিতে 

করিতে বিবশ হইয়াছিলেন এবং মানন্দে 

মঙ্গীর্ভনকারী বৈষ্বগণ দ্বারা পরিবত 

দেহ, মেই গ্রীচৈতন্য কি পুনরায় আমার 

নয়নগেোচর হইবেন | ৯॥ 

ইহা যেই গুনে সেই গৌরচন্দ্র পায়। 

সুদ বিশ্বাম মহ তার গ্রেমভক্তি হয় ॥ 

চৈতন্য।ইকেরপগোস!ঞ্িককরিছেন বর্ণন৭১, শরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 

তথাহি স্তবমালাঁয়।ং ্রথমে সপ্তমগ্্ে। কঃ 

রথারটন্রারাদধিপদবি নীল।চলপতে- 

রদত্রপ্রেমোন্দিস্ম/রিতনটনো।ন্ন।পবিবশ2। 

সহ্য গায়িং পরিবৃততঞবৈষঙবজনৈঃ; 
ন চৈতন্তঃ কিং মে গুনর।প দৃখোধাস্'ত পনম্ 1৯ 

চৈতন্যচরিতাস্বত কহে কূষ্দাস ॥ ৭২ | 

ইতি শ্রীটৈভন্যচরিতাষতে মধ্যখণ্ে 

রথ।গ্রেণগনং নাম ভ্রয়োদশ- 

পরিচ্ছেদ ॥১৩॥ 

০ নি 

ইতি শ্রুটৈতগ্থচরিতা মৃত মধযথণ্ডে শ্রীঢৈঠস্ত স্বরূপ শ্রশ্ঠ!নলালপদারবিন্দনে'ব বিনোদধবিহারিগোন্থ(মি- 

কতান্ব়বোধিনী ও সথবোধিনীনমন্ধিত রথাগ্রেনর্তনং নাম ত্রয়োদশপরিচ্ছেদ ॥ ১৩॥ 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 
৮১49 60৫ 

গৌরঃ পশীয়া অববৃনৈঃ শ্ীলঙ্গীবিজয়োৎসবম্। 
শত্ব। গোপীরসো(সং হষ্টঃ প্রেম ননর্ত সঃ॥ ১ ॥ 

গৌর; আম্মবৃনদৈ; ( ভক্তগণৈঃ সহ) শ্রীলঙী- 

প্রেমমাধুরধ্যং ) শত! হঃঃ (সন) প্রেছ। সঃ 

(গৌরঃ) ননর্তত ॥ ১ ॥ 

গ্গৌরাঙ্গ নিজ্ভক্তগণের জলক্মী 

বিদয়োৎসবং গগুন্ গোঁপীরসোল্ল।সং ( গোপী-: বিজ্বয়োৎ্মৰ দর্শন করিতে করিতে 



9৩২ 

গোপীগণের প্রেমমাধূর্যা শ্রবণ করিয়া 

পরমানন্দিত হওতঃ প্রেমে নৃত্য করিয়া- 

ছিলেন | ১॥ 

জয় জয় গোৌরচন্দ্র গ্ীরুষচৈতন্য। 
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন] ॥ 
জয় জয় ঞীবানাদি গৌরভক্তগণ। 
জয় শ্রোতাগ্রণ যার গৌর প্রাণধন ॥ 
এইমত প্রভু আছে প্রেমের আবেশে। 

হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিল। প্রবেশে ॥১) 

. সার্ফভৌম উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ। 

একল] বৈষ্ববেশে আইল। সেই দেশ ॥ 

সব ভক্তের আজ্ঞা লৈল যোড়হাত হৈঞ1। 

গ্রভুপাদ ধরি পড়ে সাহন করিয়া ॥ 

আখি ঝুঁজি প্রভূ, প্রেমে ভূমিতে শয়ন । 

নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ মম্বাহন ॥ 
রামলীলার শ্লোক পট়ি করয়ে স্তবন। 

'জয়তি তেহধিকংঅধ্যায়করয়েপঠন ॥২। 
শুনিতে গুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার। 

বোল বোল বলি, উচ্চ বলে বারবার | 

“তব কথাম্বতং শ্লোক রাজ। যে পট়িল। 

উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল 
তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন। 
মোর কিছু দিতে নাহি দিল আলিঙ্গন ॥ 

এত বলি যেই শ্লোক পছে বারবার । 

ছুই জনার অঙ্গে কম্প নেত্রে জলধার ॥৩॥ 

তথাহি শ্রীমস্তাগবতে দশমস্কন্ধে একব্রিংশা- 
ধ্যায়ে নবসঙ্কো কঃ-.. | 

তব কথামৃতং তপ্তনীবনং 

কবিভিরীড়িতং কলযাপহষ্। 
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং 

তুবি গৃণস্তি যে ভুরিদ| জনাং॥ ২॥ 

.. এক্দীবনং (ভৃছিরংতাপথিরান্ কিছু ংসার: 
ট ্  
টা 

শ্রীপ্নীচৈতস্চরিতীম্বত। [ চতুর্দগ প্ররিহ্েদ। 

তাপধিক্লান্ জীবগতি মৃত্যুপততু্দশাতো রক্ষ- 
তীতি তৎ) কবিডিঃ (আত্মারামৈঃ) ঈড়িতং 

(স্ততং )'কলযাপহং শ্রবণমঙগলং ( সর্বারথস!ধকং ) 

স্ীমৎ তব ক্থামৃতম্ আততং ( বিস্বৃতং যথ! ভবতি 

তথা) ভূবি যে গৃণস্তি (নিরপয়স্তি, তে) জনাঃ 
তৃরিদ।ঃ ( বহদাতারঃ)॥ ২॥ 

তাঁপিতজনের জীবনন্বরূপ, জ্ঞানিগণ 

কর্তৃক সতত, পাপনাশন ও শ্রবণমঙ্গল 

তোমার কথাম্বত এই ভূমগুলে বাহার। 
বিস্তৃতভাবে কীর্তন করেন, নিশ্চয়, 

তাহারা জন্মাস্তরে বুল দান অর্থাৎ 

পুণ্য করিয়াছিলেন ॥ ২॥ 

'ভূরিদ1 ভুরিদা” বলি করে আলিঙ্গন। 

ইহ! নাহি জানে, এহে। হয় কোন জন ॥ 

পূর্ব সেবা দেখি তারে কৃপা উপজিল। 
অন্ুনক্ধান বিনে কৃপা-পরনাদ করিল ॥ 

এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল। 

তাঁর অনুসন্ধান বিনু করয়ে মকল ॥ ৪1 

প্রভু কহে কে তুমি করিলে মোর হিত। 

মাঁস্িতে আমি পিয়াও কুষ্ণলীলাম্বৃত ॥ 

রাজ কছে আমি তোমারদাসেরঅনুদাস। 

ভূতোর'ভূত্য কর মোরে এই মোরআশ ॥ 

তবে মহাগ্ভূ তারে এম্বর্য দেখাইল। 

কাহা না কছিও ইহা নিষেধ করিল ॥ 

রাজা হেন জ্ঞান প্রভূ না কৈল প্রকাশ। 

অন্তরে সব জানে গরভূ বাহিরে উদান ॥ 
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণ। 

রাজাকে প্রশংয়ে সবে আনন্দিত মন ॥৫1 

দণ্ডবৎ করি রাজ বাহিরে চলিলা। 

যোড়হাত করি সবে ভজেরে বন্দিল। ॥ 

মধ্যাহ্ন করিন। ভু লর্দ ভক্তগগথ।: : 

বাণীনাথ গলদ: বায়) কৈল নসাখমন::. 



চতুর্দাণ পরিজ্েদ। ' মধ্যলীল।। ১৩৩ 

মার্ধাভৌম রামানন্দ বাদীনাথে দিয়া। 

প্রসাদ পাঠাইল রাজা বহুত করিয়] ॥ 

বালগঞ্ডি ভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত । 

নিসকড়ি প্রধাদ আইল যার নাহি অন্তর ॥৬ 

ছেনাপান। পৈড় আম নারিকেল কাঠাল। 

নানাবিধ কদলক আর বীজতাল॥ 

নারঙ্গ ছোলক টাবা কমলা বীজপুর | 
বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা পিওখর্জংর ॥ 

মনোহর! লাঁড়, আদি শতেক গরকার। 
অযৃতগুটিকা-আদি ক্ষীরসা অপার ॥ 
অম্বতমণ্ড| ছেনীর বড়ী আর কপুরিকুলি । 

সরাম্ৃত সরভাঁজ1 আর সরপুলী ॥ 

হরিবল্পভ সেবতি কর্পরমালতী। 

ডালিম। মরিছা! লাঁড়, নবাত অস্তি | 

পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাঁজ] খগ্ডসার। 

বিয়ড়ী কদস্জী তিলাখাজার গ্রকার-॥ 

নারঙ্গ ছোলঙ্গ আশ্মরক্ষের আকার । 

ফল ফুল পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার ॥ * 

দধিদুধ্ধ দধিতরু রসালা শিখরিণী। 

সলবণমুঙ্গাস্কুর আদা খানি খানি | 

নেবুকোলি-আদি নানাপ্রাকার আচার । 

লিখিতে ন! পারি গ্রমাদ কতেক গ্রাকার। 

প্রামাদে পুরিত ৈল অর্ধ উপবন। 

দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন ॥ ৭॥ 

এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন । 

এই সুখে মহাপ্রভূর জুড়ায় নয়ন ॥ 

কেয়া-পত্রদ্বোণি আইল বোব। পাঁচনাত। 

একেকজনে দশজ্রোণ! দিল একেক পাত॥ 

কীর্তনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌররায় । 
ত৷ মব1কে খাওয়াইতে গ্রস্ভুর মন ধায় ॥ 
পাতি-পাঁতি করি ভক্তগণ-বসাইল!। 

প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন। 

স্বরূপগোসাঞ্জি তবে কৈলা নিবেদন ॥ 
আপনে বৈসহ গুভূ ভোজন করিতে। 

তুমি না খাইলে কেছে। না পারেখাইতে॥ 

তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লঞ1। - 
ভোঙগন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পুরিয়া ॥ 
ভোজন করি বমিল! গ্রভূ করি আচমন । 

প্রামাদ উবরিল খায় সহজেক জন ॥ ৯৪ 

গ্রভূর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে । 

দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে ॥ 

কাঙ্গালের ভোজন রঙ্গ দেখে গৌরহরি। 
হরিবোল বলি তারে উপদেশ করি ॥ 

( . হরি হরি বোলে কাঙ্গাল :প্রেমেভামি যায় 

এছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায় ॥ 
ইহ! জগন্নাথের রথ চলন সময় । 

গৌড় সব রথ টানে আগে না চলয়॥ 

টানিতেন1পারি গৌড়সবে রথছাড়িদিলা। 
পাত্রমিত্র (লঞা রাজা বাগ্র হৈয়া আইলা॥ 

মহামল্লগণ লঞ রথ চালাইতে। 

আপনে লাগিলা রথ না পারেটানিতে॥১৬ 

বাগ্র হৈঞ। রাজ1।আনি মত্ত হস্তিগণ | 

রথ চালাইতে রথে করিল! যোটন ॥ 

মত্ত হস্তিগণ টানে যার যত বল। 

এক পাদ না চলে রথ হইল অচল ॥ 

গুনি মহাগুডূ আইলা নিজগণ লঞ]। 
মত্তহস্ভী রথ টানে দেখে দাণ্ডাইঞ1 ॥ 

অঙ্কুশের খায়ে হস্তী করয়ে চিৎকার । 
রথ নাহি চলে,লোকে করে হাহাকার 1১১ . 

তবে মহ্াগুড়ু সব হস্তী ঘুচাইল।” 
নিজগণে রথ-কাছি টানিবারে দিল ই 
আপনে রথের পাছে ঠেলে মাখা দিয়) | 

পরিয়েগন ফরিগারে কানে লাগিলী। ॥ -| হড়- হড় করি রথ চলিকা। ধাইয। |: রে 
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ল 

ভক্তগণ কাছিতে হাত দিবা মাত্র যায়। 

আপনে চলয়ে রথ ট।নিতে'না পায় ॥ 

ম্চানন্দে লোক করে জয় জয় ধ্বনি। 

জয় জগন্নাথ বই আর নাহি শুন ॥ 

নিমিষেকে রথ গেলা গুগিচার দ্বার। 

কতু বক্ষেশ্বর কতু আর ভক্তশ্বণে |: - 

ত্রিনন্ধা। কীর্তন করে গুঙিচা প্রাণে 4. 

বৃন্দাবন আইল] রুমঃ এই প্রভুর জান। 

কৃষ্ণের বিরহ-্ফত্তি হল অবসান ॥ 

রাধানক্ষে কুষ্লীলা এই হৈল জ্ঞানে । 
টতন্তগ্রাতাপ দেখি লোকে চমৎকার ॥১২] এই রসে মগ্ন প্রভু হইল! আপনে ॥১৩ 
জয় গৌরচন্দ্র জয় গ্রীরুষ্চৈতন্য। 
এইমত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য। 

দেখিয়া গ্রুত|পর্দ্র পাত্র মিত্র মঙ্গে। 

গ্রভূর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে | 

পাওুবিজয় তবে কৈল মেবকগণে। 

জগনাথ বমিল আজি নিজ সিংহামনে ॥ 

সুভদ্রা বলদেৰ মিংহাসনেতে আইল] । 

নালোদযানে ভক্তদঙ্গে বৃদ্দাবনলীপ]। 

ইন্দজদুাক্স-নরোবরে করে জলখেলা ॥ 

আপনে সকল ভক্তে মিখে জল দিয়া। 

মব তক্তগণ গিঞ্ে চৌদিকে বেিয় ॥ 
কভু এক মগুল কড়ু অনেক মণলে। 

জলমগ্ডক বাদ্য বাজায়, বে করতলে ॥ 

দুই দুই জন মেলি করে জল-রণ। 

জগন্নাথের স্নান ভোগ হইতে লাগিল1॥১৩| কেহে। হারে জিনে গ্রভু করে দরশন ॥১৭ 

অক্গণে ত মহাগ্ভূ লএ। ভক্তগণ। 

আনন্দে আরম্ভিল গ্রভু নর্তন কীর্তন | 
আনন্দেতে মহা্ভূর প্রেম উৎলিল। 
দেখি মব লোক প্রেমনমুদ্রে ভামিল ॥ 

নৃত্য করি সন্ধযাকালে আরতি দেখিল ॥ 

আইটোট? আমি প্রভূ বিশ্রাম করিল ॥ 
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল। 

মুখ্য মুখা নব জন নব দিন পাইল ॥১৪| 

আর ভক্তগণ ঢাতুম্াস্য যত দিনে। 

এক এক দিনে করি পড়িল বণ্টনে ॥ 

চারিমাগের দিন, মুখ ভক্ত বাটি নিল। 
আর ভক্তগণ অবসর ন1 পাইল ॥ 

একদিন নিমন্ত্রণ করে ছুই তিন মেলি | 

এই মত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কেলি ॥ ১৫। 

গ্রাতঃকালে শান করি দেখি জগন্নাথ। 

নঙ্কীর্ন ঘৃতা করে ভক্তগণ সাথ ॥ 
কু অধৈত নাচে কডু নিত্যানন্দ। 

অদ্বৈত নিত্যানন্দ করে জল ফেলাফেলি। 

আচার্য হারিয়া পাছে করেঃ গালাগাজি | 

বিদ্যানিধির জলযুদ্ধ ম্বরূপের মনে। 
গু দত্ত জলযুদ্ধ করে ছুই জনে ॥ 

শ্ীবান মহিতে জল খেলে গদাধর। 

রাঘব-প্ডিত মগে খেলে বতেম্বর ॥ 

মার্বভৌগ মহ খেলে রামানন্দ রায়। 
গাস্তী্য গেল ছু হার, হৈল শিশুগ্রায় ॥১৮ 

মহাগ্াতু তাহ। ছুহার চাঞ্চল্য দেখিয়া | 
গোগীনাথাচার্যে কিছু কছেন হাঁনিয়া। 
পণ্ডিত গম্ভীর ছুছে প্রামাণিক জন। 

বাল্যচাঞ্চল্য করে করহ বর্জন ॥ 

গ্োগীনাথ কহে তোমার কগা মহানিদ 
উদ্ধলিত-হয় যদি তার এক বিদ্দু॥ 
মের মন্দরপর্নাত ডুবায় বখা'তথা । 
এই দুই গওুশৈল ঞিহরি কা কথা ॥ ১৯ 
গুকতর্ক খলি খাইতে জজ-খেল যার । 

কাবা নাচে কু অছাতানন।. -. 1 তারে লীগ বিয়ার. গা জামার 
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হানি মহাপ্রতু তবে অধ্বৈত আনিল। 
জলের উপরে তারে শেষশধ্যা কৈল | 
আপনে তাহার উপর করিল শয়ন। 

শেষশারি-লীল। গ্রড়ু কৈল গ্রকটন ॥ 
গ্তীঅপ্বৈত নিজশক্তি কট করিয়।।। 

মহাপ্রতু লঞ1 বুলে জলেত ভাসিয়। ॥২৭ 

এইমত জলক্তীড়৷ করি কতক্গণ। 

আইটোট। আইলা প্রভু লঞা তক্তগণ | 
পুরী ভারতী-আদি মুখ্য ভক্তগণ। 

আচার্ষের নিমস্ত্রণে করিল ভোজন ॥ 

বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল। 

মহাগ্রভূর গণে মেই প্রমাদ খাইল ॥ 

অপরাহ্থে আমি কৈল দর্শন নর্তন। 
নিশাতে উদ্যানে আমি করিল শয়ন ২১ 

আর দিন আমি কৈল ঈশ্বর দর্শন। 
প্রাঙ্গণে নৃত্য গীত কবিলা কতক্ষণ | 

ভক্তগণ সঙ্গে প্রাভূ উদ্যানে আমিয়া। 

রন্দাবন বিহার করে ভক্তগণ লঞ। ॥ 

রক্ষবল্লি প্রফুলিত গভুর দর্শনে । 

ভূক্ষ পিক গায়, বহে শীতল পবনে ॥ 
পুতি রৃক্ষতলে প্রভূ করেন নর্তন। 

বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন ॥ 

এক এক বৃক্ষতলে এক এক গায়। 

পরম আবেশে একা নাচে গৌররায় ॥২২। 
তবে বক্তেশ্বরে প্রভূ কহিল নাঁচিতে। 
বক্রেশ্বর নাচে পুভূ লাগিল। গাইতে ॥ 

গুভূ সঙ্গে স্বরপাি কীর্তনীয়া গায়। 
দিগ্বিদ্িগ নাহি জান গেমের চিত 

এইমত -কতঙ্গ4 করি বহ্লীল। 1. | 

নব দিন গুধিচাতে-রহে জগক্লাধ। 
মহাগ্রভূ এছে লী'ল। করে ভসাথ & 
জগন্নাথবল্লভ ন1ম বড় পুষ্পারাম। 
নব দিন করে প্রভূ তথাই বিশ্রাম ॥ 
হোরাপঞ্চমীর দিন আইল জানিয়। 

কাশীমিশ্রে কহে রাজ? সযত্বু করিয়া ॥ 

কালি হোরাপঞ্চমী ীলগ্মীর বিজয়। 

এছে উৎসব কর যৈছে কভ্ নাহি হয়।২৪ 
মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সস্তার । 
দেখি মহাপ্ীভূর যৈছে হয় চমতকার ॥ 

ঠাকুরের ভাগ্ারে আর আমার ভারে 
চিত্রবন্ত্র আর ছত্র কিন্কিণী চামরে ॥ 

ধ্বজপতাক ঘণ্টাদর্পণ করহু মগ্ডন। 

নানাবাদ্য নৃত্য দে!লা! করহ সাজন ২৫1 

দ্বিগুণ করিয়া কর মব উপহার। 

রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমণুকার ॥ 

মেইত করিহ গুতু, লঞা। নিজগ্রণ | 

স্বচ্ছন্দে আগিয়। ঠযছে করেন দর্শন ॥ 

প্রাতঃকালে মহাঞ্ভু নিজগণ লঞা। | 

জগন্নাথদর্শন কৈল সুন্দরাচল যাঞা। & 

নীলাচল আইলা পুনঃ ভক্তগণ সঙ্গে ।. 

দেখিতে উতৎ্কঠ। হোরাপঞ্চমীর রঙ্গে ॥ 

কাশীমিশ্র এভূকে বহু আদর করিয়া। 

গণমহ ভাল স্থানে বসাইল লঞা ॥ 

রমবিশেষ প্রভৃর গুনিতে মন হৈল। 
ঈষৎ হ।লিয়। তবে স্বরূপে গুছিল ॥ ২৬৪, 

যদ্যশি জগরাীথ করে দ্বারকাবিহার 
মহজ কট করে পরম উদার ॥ 

তখাপি বঙ্র মধ্যে হয় একবার ।. 

ননেন্র-দয়োরচর গলা টা জলঞেলা। বৃন্দাবন দেখিবারে উত্ক্ঠ। অপর. . 

জলভীয়া ক্রি, গুন পুনঃ আইলা: উদ্যানে রদ্দাবন মম এই. উপবনগণ |... 

ভোরনগীী রর ছিরে রদ ০০০ ৩ তাহ! দেখিবার, উদর ॥. | 



১৬৬৪ 

বাহির হঈইতে করে রথবাত্র। ছল । 
দুন্দরাচল যায় প্রভ্ ছাড়ি লীলাচল 1 
নানাপুশোদ্যানে তাছা। খেলে রাত্রিদিনে 

লক্মীদেষী সঙ্গে নাহি, লয় কি কারণে ॥২৭ 

হ্বরূপ কহে গুন প্রভূ কারণ ইছার। 

রদ্দাবন-ক্রীড়ায় লক্ষ্মীর নাহি অধিকার । 
রন্দাধন ক্রীড়ার সহায় গোশীগণ। 
গোপীবিনেঅন্যকঞ্জেরহরিতেনারেমন ।২৮ 

প্রভ কে যাত্রা ছলে কৃষ্ণের গমন। 
. শুভ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুই জন॥ 

গোপীমঙ্গে লীলা যত করে উপবনে। 

নিগৃঢ় কৃষ্ণের ভাব কেছে নাহি জানে ॥ 

অতএব প্রকট কুষ্ষের নাহি কিছু দোষ। 
তবে কেন লক্গ্মীদেবী করে এত রোষ ॥ 

স্বরূপ কহে প্রেমবতীর এইত স্বভাব । 

কাম্তের &দাসালেশে হয় ক্রোধভাব|২৯ 

হেনকালে খচিত ষাহে বিবিধ রতন । 

স্বর্ণের চৌদোলাতে করি আরোহণ ॥ 
ছত্র চামর ধরজ পতাক। তোরণ । 

নানাবাদ্য আগে নাচে দেবদাসীগণ ॥ 

তা্বলমম্পূট ঝারি ব্যঙ্জন চাঁমর। 

সাথে যায় দানী শত দিব্য ভূষান্বর | 
অলৌকিক এখবর্ধ্য সঙ্গে বহু পরিবার । 
কুগ্ধ হৈঞ। লক্ষমীদেবী আইল! গিংহদ্বার ॥ 
শীগরাথের যত মুখ্য ভূতাগণ। 

লক্ষ্মীদানীগণ তারে করেন বন্ধন | ৩* | 

বান্ধিয়া জানিয্স। পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে। 

চোরে যেন দণ্ড করি লয় নানাধনে ॥ 

অচেতন রথ ভার করেন তাড়ন। 

: মান্বামত গালি দেন ভণ্ডের বচন ॥ ৩১ ॥ 

 হথচউভাধত। নি ছি 
দামোদর কছে: ছে মানের, টিকার? $,: 
ত্রিজগতে কাছা নাহি দেখি গুনি আর ॥ 

ম।নিনী মিরুৎ্সাছে ছাড়ে বিডুষণ 1. 

ভূমি বসি, নখে লিখে, মলিনবদন ॥ 
পূর্বে নত্যভামার গুণি এইবিধ মান। 

ব্রজে গোলীগণের মানয়দের নিধান ॥ 
ঞিছো নিজ.সর্বসম্পত্ধি গ্রকট করিয়া।, 
প্রিয়ের উপরে যায় সৈনা মাজাইয়। ॥৩২। 

প্রভমকছে কহ ব্র্মানের প্রকার। 

স্বরূপ কহে গোপীমান নদী শতধার ॥ 

নায়িকার স্বভাব প্রেমরৃত্বি বহুভেদ। 

মেই ভেদে নানাপ্রকার মানের উদ্ভেদ ॥ 
সম্যক গে।ীর মান না যায় কখন । 

এক দুই ভেদে করি দিগদরশন ॥৩৩। 

মানে কেছে। হয় ধীর! কেহত অধীর] 

এই তিন ভেবে কেছে! হয় ধীরাধীর। ॥৩$ 

ধীর, কান্ত দুরে দেখি করে গ্রত্যুথান। 

নিকট আমিতে করে আমন প্রদান ॥ 

হর্দি কোপ মুখে কহে মধুর বচন। 
প্রিয় আলিন্িতে তারে করে আলিগন ॥ 

সরল ব্যবহারে করে মানের তোষণ। 

কিবা মোল্গু*ঠবাক্যে করে প্রিয়শিরমন॥৩ঃ 
অধীরা, নিষ্ঠববাকো করয়ে ভত্মন। 

কর্ণোৎপলে তাড়ে করে মালায় বন্ধন।ত৩৬ 
ধীরাধীর। বক্রবাক্যে করে উপহাম ণ 

কতু স্ততি কভু নিন কভু বা উদাদ! ৩৭ 
মুগ্ধা মৃধা। প্রগল্ভা তিন. নায়িকার ভেদ | 

মুদ্ধ। নাহি জানে মানের বৈদ্য বিভেদ | 

মুখ আচ্ছাদিয়। করে:কেব রোদন । 

কাস্তের বিনয় বাক্যে হনপারসয় 1৩৮1 
প্মীদ্জেরীমীগণের মানার ঘেখয়া | মধ্য! এগল্ডা। খয়ে 'বীজাদিংহিতেন।, 

“তার সো সবাধগ্াক ভিড ও 



উতুদিণ পরিচ্ছেদ । ] 

কেছে! প্রখর কেহে। মৃদু কেহে। হয় নম 

বশ্বভাবে রুষ্ের বাট়ায় পমনীম] ॥ 

প্রাখর্যয মার্দব নামা স্বভাব নির্দোষ | 

নেই মেই স্বভাবে কষে করায় মন্তোষা। 5 

গ্রকথা গুনিয়া ভূর আনন্দ অপার । 

ফহ কহ দাগোদর কছেবার নার ॥ 

দ)গোদর কছে রুহ রলিকশেখর। 

রন আস্বাদক রনময় কলেবর ॥ 

প্রেমমরবপু-কৃষণ ভক্তুপ্রেমাধীন । 

বিশুদ্ধ প্রেমরণ গুণে গোপিক। প্রবীণ | 

গোরপিকার প্রেমে নাহি রনাভান দোষ। 

অতএব রু্জের করে পরম .নন্ভে।ষ ॥8০| 

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্দ্ধে 

ধ্য।য়ে ষড়বিংশঙ্কে' কঃ 

এবং শশাঙ্ক ংগুবিরাজিত। নিশ।ঃ 

স লত্যকাফোহনুরতাবল[গণঃ। 

সিষ্বে আ.ত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ 

সর্বাঃ১শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ৩ ॥ 

রযন্ত্রংশা- 

এবম্ (উক্ত প্রকার়েণ) সত্যকামঃ ( সত্য- 

মন্কল্পঃ) অনুরতাবলাগণঃ (অন্ুরক্কঃ শ্রীতিযুকঃ 

অবল|গণঃ যশ্মিন্ তাদৃশঃ ) আত্মনি ( অন্তর্মনসি ) 
অবরুদ্ধসৌরতঃ (অবরুদ্ধ: সমস্ততঃ শ্থাপিতাঃ 

মৌবভাঃ সুরতন্বদ্ধিনঃ ভানহবাদয়ঃ ধেন তাদৃণঃ) 
সঃ (ভগবান) শরতকাব্যকথারসাশ্রাঃ (শরদি 

ভপ।ঃ কাব্যেধু কগামানাঃ ষের্দাঃ ভেযাম্ আশ্রয় 

ভূতাঃ তাঃ তাঃ) শশাঙ্কংশুবিরাজিতাঃ (শণাঙ্কস্ত 

অংশুভিঃ কিরণৈঃ বিঝাজিত1ঃ উজ্জলীকতাঃ) 

সন্বাঃ (এব ) নিশাঃ সিষেবে ॥ ৩॥ 

নত্যনঙ্কলা শ্রীকৃষ্ণ, সুরত-মস্বন্ধি- 
ভানহাবাদ্দি আত্মতে অবরোধ পূর্বক 

গ্রীতিযুক্ত অবলাগণের সহিত উক্ত- 

গরকারে কথ্যমান শরৎকালীন রননকলের 
১৮ 

শধ্যলীলা। ১৩৭ 

আশ্রয়ভূত ও চক্দ্রকিরণে মমুজ্বস রাত্রি- 
মকল উপভোগ করিয়াছিলেন ॥ ৩॥ 

বাম। এক গোপীগণ দক্ষিণ এক গণ। 

নানাভাবে করায় কষে, রম আন্ব।দন ॥ 

গে।পীগণমধ্যে ভেষ্ঠ। রাধাঠাকুরাশী। 
নির্মল উজ্জ্বল রন প্রেমরদ্-খনি ॥ ৪১ 

বয়মে মধ্যমা তি'হো স্বভাবেতে সমা। 

গ।ঢপ্রেমভাবে তিহো নিরন্তর বামা ॥ 

বাম্য স্বভাবে মান উঠে পিরভ্তর | 

তার বাম্যে উঠে কৃষ্ের আনন্দ সাগর৪হ 

তথাহি মধ্যগীলায়াম্ অইমে অষ্টবিংশঙ্লে।ক- 

ধৃতঃ উজ্জ্লনীলমণিঃবচনম্-_ 

অছ্রিব গতিঃ প্রেষ্ঃ শ্বভাবকুটিল। তবেৎ। 
অতো! হেতোরহেতোশ্চ যুনোর্মান উদধতি ॥ ৪॥ 

এত শুনি বাটে প্রভুর আনন্দ সাগর । 

কৃহ কহ বলে তবে কহে দামোদর ॥ 

অধিরূট মহ।ভাব সদ1 রাধার গেম । 

নিশুদ্ধ নির্মল যেন দশবান্ হেম ॥ ৪৩7 

কুঁঞ্চ দরশন যদি পায় অআখিতে। 

নান। ভাব বিভূষণে হয় পিভৃষিতে ॥ 

অষ্্রনান্বিক হধাদি ব)ভিচ।রী অ।ন। 

মহজ ৫েম, বিংশতি ভাব অলঙ্কার ॥8৪॥ 

কিলকিঞ্িত, কুউমিত, বিলাঁন, ললিত। 

কিন্দোক মোউ্রায়িত আর মৌদ্ধা চকিত ॥ 
এত ভাব ভুবার ভষত রাধা অঙ্গ। 

দেখিয়। উছলে কৃষ্ণের সুখাবিতরক্ষ ॥8৫॥ 

কিলকিঞ্িত ভাব ভূবার শুন বিবরণ । 

থে ভূষাঁয় ভূষিত রাধা হরে কুফর মন ॥ 

র|ধ। দেখি রুষ যদি ছুঁইতে করে মন। 

দনঘাটি পথে যবে বঙ্জধেন গমন ॥ 

যবে আনি মানা করে পুষ্প উঠাইতে। 

সখী আগে চাহে যদি অঙ্গে হস্ত দিতে ॥ 
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এই সব স্থানে কিলকিঞ্িত উদ্গাম । 

গথমেই হর্ষ অঞ্চারী মূল ক|রণ॥ ৪১ ॥ ূ 

ৃ তথাহি উজ্জ্রলনীলমণৌ অনুভাবগ্রকরণে 

একসপুতিতমখ্রে(ক2-- 

গর্ব[ভিলাষরীদিতশ্মিতাস্যাভয়তুধাম্। 

মক্কবীকরণং হ্যাদুচ্যতে কিলকিঞিতম্॥ ৫ | 

হর্যাৎ ( হেতোঃ) গর্বাভিলাষরুপিতন্মিতা- 

হণ ভয়ক্রুধাম্ ( এতেষাং সপ্ত।নাং ভাবানাং) 

সঙ্কবীকরণং ( দিঅণং যুগপৎ গ্রাকটাং ) কিল- 

কিধি ধতম্ উঠতে ॥ ৫ ॥ 

হর্যজনিত গর্দ,শভিলাম, শুকফরো দন, 

হান্া, কোধ ও ভয়, এই ঘকল ভাবের 

একত্র মিলনকে কিলকিঞ্িত ভাব 

বলে।৫॥ 

আর নাত ভাব আমি মহজে মিলয়। 

অষ্ট ভাব সম্মিলনে মহাতাব হয়। 

গর্ব অভিলাষ ভয় শুফরুদিত। 

ক্রোধ অন্ুয়া! সহ আর মনস্মিত | 

নাণান্বাতু অইভাবে একত্র মিলন | 
যাহার আাদে তৃপ্ত হম রুক্মন ॥8৭| 

দপিখ ও ঘ্ৃত মধু মরিচ কপুরি। 
এলাচ্যাদ মিলনে যৈছে রনাল। মধুর ॥ 
এই ভানযুন্ত' দেখি রাধান্তনয়ন। 

নঙ্গম হইতে সুখ পান কোটী গুণ ॥8৮| 

তখাছি উজ্জ্রলগীপমণো আন্ুভাব প্রকরণে ূ 

ভিসপ্রাতিতমঞ্করো ক 

্ীপ্রীচেতন্তচরিতাম্ৃত। [ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ | 

| স্মেরতযা উজ্জল] যস্যাঃ স)) জরীকণব্যকীণগক্সা- 
সুরা ( বাহঃ অশ্রণারিবিন্দুভিঃ ব্যাকীর্ণ; পক্গাস্কুর| 

যস্যাঃ মা) কিধৎ পাটিলিতাঞ্চগ। বসিকতেৎ- 

। গিক্কা কুষ্চতী মধুরব্যাতুগতারোত্তরা 'অধুরা ব্যাসুগ। 

 কুষ্টলা চ ঘা তারা কণীণিকা তয়। উত্তর শ্রেষ্ট!) 

কিলকিঞিতগ্তবকণী (কিলিকি!ঞ্চতং ভাববিশেষং 

স্তবকয়িতুং স্তবকীকর্তং বহ্রীষৎ প্রকটগিতুং 

শীলং যন্তাঃ সা) ৃষ্টিঃ »ঃ (যুক্মাকং) শ্রিযং 

( প্রেমসম্পত্তিং ) ক্রিয়াৎ (করোতু )॥৬॥ 

দ[নঘট্রের পথিমধ্যে শ্রীরফ। কতৃক 

অবদুদ্ধা শ্ীরাধার অন্রে মন্দহমিত 

নিবন্ধন পরমোজ্জবলা ও জলকণার দ্বার 
পঙ্গ্মনকল পরিব্যাপ্ডা, ক্রোধে অরুণ- 

বর্ণ॥ মন্কুচিতা এবং মধুর ও কৌটিল্যযুক্ত 

তারার দ্বারা অলৌকিক মৌনর্য্যশ|লিনী 
কিলবিধ্তি শুবঞ্চিনী দৃষ্টি তোমাদের 

প্রেমদম্পত্তি বিধান করুন ॥ ৬ | 

তথ।হি গোবিন্দলীলাধুতে নবমসর্গে অষ্টাদন- 
শ্লেষকঃ__ 

বাঞ্ব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলম্নেত্রং রসোলাসিতং 

হেলোল্লামচলাধরং কুটিলিতলবুগ্গমুদ্যৎন্মিতম্। 

লাস্তায়াঃ কিলকিঞিতাঞিতমসৌ বীক্ষ্যাননং সঙ্গম" 

দানন্দং তমবাগ কোটি গুণিভং যোহভুন্গীর্গচর্ঃ 19 

কাস্তায়াঃ ( রাধায়াঃ শিরোবণজ'নত ) বাগ- 

ব্যফুলিতারুণাঞ্চলচপন্নেত্বং (বাশ্পৈ নয়নবারিভি? 

ব্যানুলিতে জরুণং রক্তবর্পম্ অঞ্চলং গ্রাস্তভাগে। 

যঙ্গেঃ তথাভতে চ চান্তরী চঞ্চনে নেত্রে যন্রিন্ তং) 

৷ পরসোল্লাদিতং হেপোল্লামচলাধরং ( হেলয় শৃঙ্গার- 

অন্থঃন্মের তয়োজ্না জলবপণ্যা কীগপিক্ষাদুবা কিঞিত। হুচক-ডাববিনেষেগ উদ্নসিতুং ঈীলমন্ত তথাভৃতঃ 
প1টলিভাঞলা রাংসকখো খসন্জ! গুরংবৃঞ্চতী। 
খু ওহ 5 

[ক। 17115 781115114 ০০, 9 2 পা রযাং 1৬ 

মাধণ্ন গনি সত [ হ158 এব) কগ্ধায়াঃ 
বাসা ৩006 ৯250 (অঃ মনন 

চলঃ কম্পনানঃ অধরঃ যণ্মিন তৎ) কুটিলিত- 
পথে সাপাবন সসব্পা।ল্রগত ? হী নি | ঘংপাবণ সধুসা!নুয হারোততগা,রাধায়াত। নধুগ্ধং ( কুটলীকতং ভ্রপগাং যন্মিন তৎ) উদ্যৎ- 

শ্মিতং (উদ্ভৎ উদ্গচ্ছৎ [শ্মহং মনহমিতং যন্রন্ 

তৎ) কিলকিঞ্তম্ আননং বীক্ষ্য ভসৌ (শ্রীকষ্ঃ) 

মঙ্গমাৎ কোটিঙণিতং তম্ আনন্দম অবাপ যঃ 



উতুদন পরিজ্ছেদ। 

(আনন্দঃ) পীর্সোচরঃ (গিরাং গোঁচরঃ বিষয়ঃ) 

নল অভ ॥৭॥ 

দ।/নশীলায় জীক্ুঙ্ং যখন শ্রীরাধার 

পণরোধ করেন, তখন রোদন, রোম ও 

ভরপ্রবুক্ত বাম্পন্যকুল অকুণপ্রান্ত ও 

চঞ্চলনয়নবিশি্, গর্বনশতঃ রমোলম- 

ময়, অভিলাষ বশতঃ শুঙ্গারসুচক ভাব 

উদয়ে চঞ্চল অধরবিশিষ্ট অনুয়। বশতঃ 

ক্রকুটিযুক্ত ও ম্বদুচান্যনস্বলিত, অতএব 

কেলকিঝিতাখ্য অলঙ্কারে অলঙ্কত 

প্ররাধার বদন অবলোকন করিয়া মঙ্গম 

হইতেও কোটিগুণ অধিক আনন্দ প্রীরুফ, 

ল/ভ করিয়াছিলেন; তাহ! বাক্যের 

বিষয় নহে | ৭ | 

এত শুনি গ্রভুর তৈল আনন্দিত মন। 

স্রখানিষ্ট হৈয়। স্বরূপে কৈল আলিঙ্গন ॥ 

বিলাপাদি ভান ভমষার কহ ত লক্ষণ। 
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন | 

তরে তন্বরূপ গোনাঞ্ি কহিতে লাগখিল। 

শুন গ্রাভু ভক্তগণ মহামসুখ পাইলা। 

রধ। বধঘি আছে কিব। রন্দাবনে যায়! 

তাহ বদি আচশ্বিতে রুষ দেখ| পায় ॥ 

দেখিতেই নানা ভাব হয় বিলক্ষণ। 

ঘেই বৈলক্ষণোর নম বিপাম ভূষণ 1৪৯ 

তগাহি উজ্জ্নীলমণৌ অনুভব প্রকরণে 

সপ্রষষ্টি ভমগশ্লেকঃ _. 

গতিস্থান।সনাদীন।ং মুখনেত্রাদি কর্মমণাম্। 

তাৎকালিকন্ত বৈশিষ্ট্যং বিল।পঃ প্রিয়সঙ্গজম্ ॥ ৮ ॥ 

গতিস্থ।নাঁসনাদীনাং মুখনেত্রাদি কর্মণাম্ (চ) 

প্রিয়সঙ্গজং (প্রিয়সঙ্গজনিতং )তাৎকালিকং (প্রিয়- 

তমমিলনসময়োডভূতং) বৈশিষ্্যং তু শ্িশীসঃ 

(উচ্যতে )॥ ৮॥ 

মধ্যলীল।। 

ূ 
ূ 

১৩৯ 

গতি, স্থান, উপবেশনাদি ও মুখ- 

নেত্রাদির কথ্ম নকলের প্রিয়মঙ্গম- 

জনিত তাৎকালিক বৈশিষ্ট্যকে বিলাম 
বূলে॥ ৮। 

লঙ্জ। হর্য ভভিলাষ মন্ত্রম বামা ভয়। 

এত ভাব মিলি রাধ। চঞ্চল করয় 1৫০] 

তথাহি গেবিন্বলীপামুতে নবমসর্গে একা দশ- 

শ্লোকঃ -- 

পুরঃ কৃষ্ণাালো কাঁৎ স্থগিতকুটিলাসা! গতিরভূৎ 
তিরম্পীনং কৃষ্ণাত্বরদরবৃতং প্রীমুখমপি। 
চলত্তারং স্ষারং নয়নযুগমাভুগ্মিতি স| 

বিলাদাখাস্বালহ্করণবলিভাসীৎ প্রিয়মুদে ॥ ৯ 

পুরঃ (মগ্রে। কৃষ্ণ।লে কাত (কষ্ম্ আলোকা ) 

অস্যাঃ (জ্ররাধায়াঃ) গতিঃ স্কগিতাকুটিলা (স্থগিত। 

কুটিল। চ) ভুত, শ্রীমুখম্ অপি তিরশ্টীনং ( বক্রী- 

ভূতং) কৃষ্ণাথরদরবৃতং ( নীলাম্বরেণ দর ঈষৎ 

আবৃতঞ্চ আঅভৃং ) চলন্তারং (চলস্তীতার। যত্ত্র তৎ) 

শ্কারং (বিস্তৃত ) নয়নযুগং (চ) আতৃগ্রং (ঈষৎ 

বক্রঞ্চ মৃত) ইতি সা (রাধা) প্রিয়মুদে প্রিয়স্য 
শ্রীরঞ্খমা সুদে আনন্দায়) বিলাসাথ্যহ্বালঙ্করণ- 

বলিত! (বিলাসনামধেয়েন শ্থেন দ্বন্বরূপভূতেন 

অলঙ্করণেন বপিত। যুহা) আসীৎ॥৯। 

সম্মুখে প্রীরুষ্চকে দর্শন করতঃ তী- 

বাঁধার গতি স্থগিতা ও কুটিল। হইয়াছিল, 

স্রীনুখ বক্র ও নীলবমনে ঈষদ্ আর্ত 

হইয়াছিল, মাঘূর্ণিত লোচনছয় বিল্ফা- 

রিত হইয়াছিল, এইরূপে শ্রীরুঞের 

আনন্দ বিধানার্থ জীরাপা বিলাস নামক 

স্বীয় অলঙ্কারে বিভূষিত| হইয়াছিলেন ॥৯ 

রুষ্চ আগে রাধা যদি রহে দাগাইয়া। 

তিন অঙ্গভঙ্গে রহে জ ন্াচাইয়া ॥ 

মুখে নেত্রে করে নানা ভাবের উদসার | 

এই কান্তা ভাবের নাম ললিতালঙা!র ॥৫১ 



১৪৪ প্ীপ্চৈতগ্তচিতাত্বত। [ চতুর্দাশ গরিচ্ছে। 

তথাহি উজ্জলনীলমণৌ অঞ্ভাবপ্রকরণে | দিতা ও ললিতা কর্তৃক সেবিতাঙ্গী 

পঞ্চনণ্ডতিতমন্লে। ক£-- 

বিশ্র/সভক্গিরঙগানাং জ্রবিলাদমনোহর1। 

সুকুমার! ভবেদ্ যত্র ললিতং তছুদাহাতম্॥ ১ ॥ 
এ 

যত্তর (ভাবে) অঙ্গানাং সুকুমার! ( মধুরী ) 

বিহাসভঙ্গিঃ ভ্রবিলাস মনোহর! (6) ভবেৎ তং 

ললিতং (ভাব্বিশেষং ) উদ্দাহতম্ ॥ ১* ॥ 

যাহাতে জ্বিক্ষেপের মনোহারিত্ব ও 

অঙ্গনকলের বিন্যানভঙ্গির সুকুমারত। 

প্রকাশ পায়, তাহার নাম ললিত ॥১০॥ 

ললিত ভূষত যদি রাধা দেখে কৃ । 

দু'হে ছু'হা মিলিবারে হয়ত নতৃষ্ণ ॥ ৫২। 

তখাহি গোবিন্দলীলামূতে নবমসর্গে চতুরদিপ- 

শ্লেকঃ-- 

ভরিয়া তিষ্ধ্যগৃণ্রীবাচরণকটিভঙগীস্মধুল। 
চলচ্চিন্রীবন্ীদলিতরতিনাগোর্জিতধনুঃ 

প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লমিতললিতালালিততনুঃ 

ধিয়গ্রীত্যৈ সাসীছুদিতললিতালম্কৃতিযুত! ॥ ১১ ॥ 

হিয়া (লজ্জয়।) তির্য্যগ্গ্রীবাচরণক টিভঙ্গী- 

হুগধুর। চলচ্চিল্লীবল্লীদপিতরতিনাথোজ্জিতধনুঃ 
( চলস্তী চিন্নীজেঃ সৈব বল্লী লত। তয়! দলিতঃ 

নির্জিতঃ রতিনাথসা কামস্য উর্জিততং গ্রভাবাতি- 

শমং তদ্যুক্তং ধহুঃ যয়। সা) প্রিয়গ্রেমোক্লাসো- 

ল্লসিতললিতালালিততনুঃ (প্রিয়স্য শ্রীকষ্স্য প্রেযঃ 

য উল্লানঃ তেন উল্লাদিত! চাসৌ ললিতা চেতি 
তয়। ললিতা সেবিত| তন্থঃ যস্য।: স।) স। (রাধা) 

প্রিয় ্ রীতো (শ্রীকষ্খস্য আনন্টায় ) উদ্দিতললিতা- 

লঙ্কৃতিযুতা (উদ্দিতম্ অভিব্যক্তং ঘং ললিতং 
ভাববিশেষং তদেব অলঙ্কারেণ যুক্ক! ) আলীৎ ॥১১ 

যিনি লজ্জায় গ্রীবাদেশ বক্র করতঃ 

চরণ ও কটির মধুর ভরঙ্গী করিয়া চঞ্চল 
জলত। দ্বারা কন্দপের প্রাভাবময় ধনুকে 

'গরাজিত পূর্বক তিয়তমের প্রেমে উল্লা- 

জ্রীরাধা প্রিয় জ্ীকফ্ের গ্রীতি সম্পাদনা ধ 

ললিলভাবরূপ অলঙ্কারে অলস্কৃত হইয়া- 

ছিলেন ॥ ১১ ॥ 

লোভে কৃষ্ণ আমি করে কঞ্চুকাকর্ষণ। 

আন্তরে উল্লাম বাহিরে রাধা করে নিবারণ 

বাহিরে বামতা ক্রোধ ভিতরে সখ মন । 

কুউমিত নাম এই ভাঁববিভূষণ ॥ $৩॥ 

তথাছি উজ্জ্লপীলমণৌ অনুভাব গ্রকরণে 

ক্রিপপ্ততিতমগ্্রে। ক:-- 

শুনাধরাদিগ্রহণে হৃংপ্রীতাবপি সম্রমাত। 

বহিঃ ক্রোধে! ব্যথিতবৎ প্রোজজং কু্রমিতং বুধৈঃ১২ 

স্তনাধয়াদিগ্রহণে হৃতগ্রীতৌ অপি সম্ত্রমৎ 

ব্যথিতবৎ বহিঃ ক্রোধঃ (ভবেৎ ) বুধৈঃ (তৎ) 

কুট্টমিতং প্রে।ক্তম্ ॥ ১২ ॥ 

স্তন ও অধরাদি গ্রহণে হৃদয়ে প্রীতি 

হইলেও সম্্রবশতঃ ব্যণিতের ন্যায় বান্ছে 

যে ক্রোধ প্রাকাশ হয়, বুধগণ তাহাকে 

কুউমিত ভাব বলে ॥ ১২॥ 

রুষ্ণবাঞ্থা পূর্ণ হয় করে পাণিরোধ। 

অন্তরে আনন্দ রাধ। বাহিরে বাম্য ক্রোধ। 

ব্যথা প1ঞ1 করে যেন শুফ রোদন । 

ঈষৎ হামিঞা করে কুষকে ভৎ্নন 1৫8॥ 

তথাহি গোশ্বামিপাধোক্তশ্লে।কঃ-- 

পাণিরোধমবিরেধিতবাঞ্ছং 

তৎসনাশ্চ মধুরম্মিতগর্ভঃ। 
মাধবস্ত কুকুতে করভো রু- 

ভ্ারিগুফরুদিতঞ্চ মুখেহপি ॥ ১৩।॥ 

করভোকু; (করিকরবৎ উর বন্যাঃ স! রাঁধ1) 
মাধবন্ত অবিরোধিতবাঞ্ছং ( তৎপাগিত্যাগং বর্ত,ং 

নান্তিবা। যন্সিন্ তৎ) পাঁণিরোধং (নিদা্গ 

হ্তাপর্ণবারণং ) মধুরন্মিতগর্তাঃ তৎনা; চ মুখে 



চতুর্দণ পরিচ্ছে।)" মধ্যলীলা ৷ ১৪১ 
এরা

ও 

অপি হারিপুফদদিতং ( কষ মনঃ হর্চং শীলম্ত | নব ভূতযগণ কে করি যোড়হাত। 

তখাভৃতং শুত্ধদূদিতং কগটরোদনং ) চ কুরুতে ১৩ কালি আনি তোমার আগে দিব জগক্াথ 

করিকরবৎ উরূদেশ বাহার সেই 

দ্রীরাধ। শ্রী চ্চ কর্তৃক নিজ্ঞাঙ্গ ম্পর্শে 

বাগ]. থাকিলেও তাহার পাঁণিরোধ 

তর্থাৎ নিজাঙছে হন্ত্পাবরণ এবং 

মধুব হাসাগর্ভ ভত্সন ও মুখে স্্রীকষেের 

মনোহারী কপট রোদন করিতে লাগি- 

লেন | ১৩॥ 

এ মত আর সব ভাব বিভূষণ। 

যাহাতে ভূষিত রাধ। হরে রুষ্জ মন ॥ 

অনন্ত কৃষ্ণের লীল। না যাঁয় বর্ণন | 

আপনে বর্ণেন যদি মহজ্ববদন ॥ ৫৫ || 1 

প্রীনিবাঁম হাসি কহে গুন দামোদর | 

আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পদ্ বিশ্ুর ॥ 

রন্দাবন-সম্পদ্ কেবল ফল কিশলয়। 

শিরিধাডু শিখিপিঞ্ণ গুপ্ঠাফ্ময় ॥ 

রন্দারন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ । 

গুনে লক্ষ্মীদেবী মনে হৈল আমোয়াথ ॥ 

এ নম্পত্তি ছাড়ি কেন গেল! বন্দাবন | 

তারে হান্ত করিতে লক্ষ্মী করিল।মাজন€৫৬ 

তোমার ঠাকুর দেখ এত সম্পত্তি ছাড়ি। 
পাত ফল ফল লোভে গেলা পুজ্পনাড়ি॥ 

এই কর্ম করি কহায় বিদদ্ধষশিরোমণি। 

লঙ্ষীর অগ্রেতে নিজ প্রভু দেহ আনি ॥ 
এত বলি লক্ষমীদেবীর সব-দামীগণ। 

কটিবন্ত্রে বাঞ্ধি আনে প্রভুর পরিজন | 
লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রাণতি। 

ধনদ্রণ্ড লয় আর করায় বিনতি ॥৫৭| 
রথের উপয়ে করে দণ্ডের তাড়ন। . 

চোরপ্ায় করে জগন্নাথের ভূত্যাগথ।॥ 

তবে লক্ষ্মী শান্ত হৈয়। যান নিজঘর । 

আমর লশ্ষ্পীর সম্পদ বাকা অগোচর ॥ 

দুগ্ধ আউটে দি মধো তে।মাবগোগীগণে 

আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্ইসিংহ।সনে | 
নারদপ্রকুতি প্রীবাম করে পরিহাম। 

শুনি হাসে মহাগভুর যত নিজ্ত দাম ॥৫৮ 

প্রভূ কহে শ্রীবাস তোমার নারদ স্বভাব। 

এথর্ষভায় তোমায় ঈশ্বর€্রাীভাব ॥ 

দামোদর স্বরূপ ইঞে। শুদ্ধ ব্র্বামী। 

এশর্যয না জানে রহে শুদ্ধপ্রেমে ভামি ॥ 

ন্বরূপ কহেন জ্ীবাস শুন সাবধানে | 

রন্দাবনসম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে ॥ 

রৃন্দাবনের সাহজিক যে মম্পদ্-নিন্কু। 

্বারক বৈকুঠঠ যম্পদ তার এক ন্ন্দু ॥২৯| 
পবমণুরুষেো তম স্বয়ধ ভশবান্। 

রুষঃ ধাহ। ধনী সেই বৃন্দাবন ধাম ॥ 
চিন্তামণিময় ভূমি চিন্তামণি ভবন। 

চিন্তামণিগণ দামী চরৎ-ভূষণ | 
কল্পরক্ষলত। ধাছ। সাহজিক বন। 

পুঙ্গফল বিনে কের্টহ! না মাগে অন্য ধন 8 

অনন্ত কামধেনু ধাহা চরে বনে বনে । 

দুধ্ধমা ত্র দেন কেহে! না মাথে অন্য ধনে॥ 

নহজ লোকের কথা যাহা দিব্য শীত 

সহজ গমন করে নৃত্য পরতীত ॥ 

শর্ধত্র জল ধাহ। অন্বতসমান। 

চিদানন্দ জ্যোতিঃ স্বাদ বাহ মু্তিমান্ ॥ 
লম্্ী জিনি গুণ যাহ! লক্ষ্মীর মমাজ। 

কষ্ণবংশী করে বাহ প্রিয়নখী কাজ ॥৬| 

তথাহি অঙ্গসংহিতায়।ং পঞ্চমাধ্যায়ে ছিধা- 
তমমোকঃ- 
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শ্রিয়ঃ কান্ত: কান্ধঃ পরমপুকষঃ কল্প তরবে! 

দরগা তৃমিশ্চন্তামপিগণময়ী তোয়মমূতম্ 

কথ! গানং নাটাং গমনমপি বংশী প্রিয়সধী 

টিদননজ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ1১৪ 

(যর পরমপুরুষঃ কান্তঃ ( একঃ) কাস্তাঃ 

( বহবঃ) শ্রিয়ঃ ভ্রমাঃ কল্পাতরবঃ ভূমি চিন্তামণি- 

গণময়ী ভোক্ষম অমৃতং কথ! গাঁনং গমনম্ অপি 

নাটাং বংশী প্রিয়সী চিদানদজ্যোতিঃ পরং 

( প্রকাশ্তং ) অপি তদাশ্বাদাং (তথ! তদেব তেষাং 

ভোগ্যং পরাংশত্বাৎ ) অপি চ॥ ১৪ ॥ 

ীয়ন্দাননে পরমপুরুষ শ্রীরুষ কান্ত 

ও ঞ্রাধাদি পরমরম! মকল কান্তা, 

তথ।কার রুক্ষনকল, সকলফলপ্াদ কল্প- 

ক্ষ, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, ভবন নকল 

চিম্তামণিময়। জল অস্বতময়, কথাসকল 

দিব্যগী তময়ী, গতি বিচিত্রনৃত্যময়ী, বংশী 

প্রিয়মখী, জেয তিক্ষগণ চিদানন্দময় 1১৫| 

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিদ্ধো দক্ষিণবিভাগে 

বিশ্চ।বলহর্যযাং ধৃতঃ বিদ্বমঙ্গলগ্ো কঃ 

চিস্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং 

শৃঙ্গারপু্পতরবস্তরবঃ শ্থরাণাম্। 

বুন্দাবনে ব্রশ্পধনং নমু কামধেনু- 

বৃঙ্গ।নি চেতি স্থখসিন্ধুরহো বিস্তৃতি ॥১৫। 

বৃন্াবনে অঙ্গনানাং চরণভুষণং চি্তামণিঃ 

জুয়াণাং তরবঃ ( কল্পবুক্ষাঃ) শৃঙ্গ রপুশ্পতরবঃ 

(শৃঙ্গারায় বেশরচনা়ৈ পুষ্পতরবঃ) কামদেমু- 

বুনানি চ ব্রগধনং (গোধনং ) অহ! বিভৃতিঃ 

(বৃ্গাবনন্ত মইহশ্ব্যাং ) সুখসিদ্ুঃ 1১৫ 

প্রীরন্দাবনের অঙ্গনাঁগণের চরগভূষণ 

চিন্তামশিময় দেবতরুমকল বলনভূষণ- 

প্রমবকারী। কামধেনু সকলই গ্রীরন্দা- 

বনের ধেমু। অহো ! গরন্দাবনের 
_ বিভৃতি স্থখমিদ্ধুময়ী ॥ ১৪ ॥ 

স্রীগ্নীচৈতশ্চরিতাম্বত [চক্ুদখ পরিচ্ছেদ 

শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করে জ্ীনিবাম। 

। ক্ষভালি বাজায় করে অউ অউহাম॥ 

রাধার শুদ্ধরণ গ্রাভু আবেশে শুনিল। 

হেই রনাবেশে গ্রভু হৃতা আরম্তিল ॥ 

রমাবেশে গুভুর নৃত্য, হ্বরূপের গ।ন | 

বোল বোল বলি গ্রতু পাতে নিজ কাণ। 

ব্রজরম শীত শুনি প্রেম উৎলিল। 

পুযুষোত্তম গ্রাম গ্রাভু প্রেমে ভামাইল ॥৬১ 

লক্ষ্ীদেবী যথাকালে গ্েল| নিজ ঘর। 

প্রভু নৃত্য করে? ছৈল তৃতীয় গ্রাহর ॥ 
চারি মম্পদায় গান কারি শ্রান্ত হৈল। 

মহাগুভুর প্রেমাবেশ ছিগুণ বাট়িল। 

রাধা প্রেমাবেশে গুড় হৈল। সেই মুর্তি। 

নিত্যানন্দ দূরে দেখি করেন প্রাণতি ॥ 

নিত্যানন্দ জানিয়। প্রভুর ভাবাবেশ। 

নিকট না আইসে রহে কিছু দূরদেশ। 

নিত্যানন্দ বিন। প্রাভৃকে ধরে কোন্ জন। 

গ্রভুর আবেশ না যায় না রছ্ছে কীর্জন॥৩২ 

ভঙ্গী করি ন্বনীপ শবার শ্রম জানাইল | 

ভক্তগণের শ্রম দেখি গ্াড়ুর বাহা হৈল ॥ 

মব ভক্ত লঞ। গুভু গেল। পুষ্পোদ্যানে। 

বিশ্রাম করিয়া! কৈল মাধ্যাহ্িক সনে ॥ 

জগন্নাথের গ্রমাদ আইল বনু উপহার । 

লক্ষ্মীর প্রাসাদ আইল বিবিধ গুকার ॥ 

সব! লঞ। নানারঙ্গে করিল ভোজন। 

সন্ধ্যা সান করি কৈল জগন্লাথদর্শন ॥৬৩। 

জগন্নাথ দেখি কৈল নর্ভন কীর্ভন। 

নরোন্দ্রে জলক্রীড়া করে লৈএচ ভক্তগণ ॥ 

উদ্যানে আধিয়! করেন বন্য ভোজনে। 

এই মত ভ্তীড়! গ্রড়ূ কৈল অষ্ই দিনে ॥ 

আর দিনে জগন্নাথের তিতর বিজয়। 

রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয়। 

১ ১১১১১১১১ রঃ 



পর্ধদশ পরিচ্ছেদ |].  গধালীলা। ১৪৩ 

পূর্নবৎ কৈল গ্রভু লেঞ ভক্তগণ । 
পরগ আনন্দে করে বীর্তনঃনর্ভতন 15৪। 

জগয়াখের পুনঃ পাগুবিজয় ঠৈল | 
এক কোটি পষ্টডোরী:তাঞ্চ ট্রটি গেল ॥ 
প|$ুবিজয়ের তুলি ফ|টি কুটি যায়। 
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায় | 

কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খান । 

তারে আজ্ঞা দিল প্রতু করিয়। সম্মান ॥ 

এই পউডোরীর তুমি হও যজমান। 

প্রাতিবর্ষ আনিবে ডো'রী করিয়। নিষ্্মা ণ৬৫ 

এত বলি দিলা তারে ছি'ড়া পউডোরী। 

ইহা দেখি করিবে ভোর অঠি দৃঢ় করি ॥ 

এই পউডোরী.ত হয় শেষের অধিষ্ঠ।ন 

দশমূত্তি ধরিুর্ণেহে।'মেবে ভগবান্ | 

ভাখ্যবান্ সত্যরাজ বন্ধু রামানন্দ। 
মেবা আজ্ঞ। পাঁঞা হল পরম রানন্দ | 

প্রাতিদষ গুিচাতে সব ভক্তমঙ্গে। 

পউডোরী লঞ। আমে জতি বড় রঙ্গে ৬৩ 

তবে জগন্নাথ যাই বঞিল। নিংহাননে । 

মহাগাড়ু ঘর আইল। লৈয়া ভক্তগণে ॥ 

এই মত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল। 

ভক্তগণ লঞা বন্দাবনকেলি নৈল ॥ 

চৈতন্তগ্রতুর লীল। অনন্ত অপার। 
নহঅবদনে যর নাহি পায় পার ॥। 

স্রীরূপ রঘুনাগ পদে যায় আশ। 
চতন্যচরিতাম্বত কহে কুষ্জদাম ॥ ১৭ || 
ইতি ভ্ীচৈতনাচরিভামবতে মধ্যখণ্ডে 

হোরাঞ্চমীধা ভ্রাদর্শনতন'ম 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ॥১৪॥ 

ইতি চৈ তনাচরিতামূতে মধাথণ্ডে শ্রাচৈতন্যস্থযূপ প্রপ্যামলালপদা রবিদ্বসেবি- 

বিনে[দবিহারিগে। স্বামি কৃতাম্বয়বোধিনী ও সুবোধিনী-সমন্থিত হোরা-. 

গঞ্চমীধ।ত্র(দর্শনংনাম চতুদ্দশ পরিচ্ছে?:॥ ১৫1 

পরশ পরিচ্ছে। 

৩: 638৫ 

সার্ববভৌমগৃছে তুঙ্গন্ শ্বমিনীকমমোঘকম্। ডা জামাতা তগোথকে অঙ্গীকার 

অঙ্গীকুর্ববন্ শ্কুটাং চক্রে গৌরঃ শ্বাং শুক্রবশ্থতাম্ 1১ পুর্ধক নিজস্ভক্তবশ্যত! গুণের সকার 

গৌরঃ মার্বাভৌমগৃহ্তুঞ্জন (স্) স্বনিল্দ কম্, 

অযেঘকং (সার্নভৌমঞ্জাম[তারং ) জঙগীহূর্বন্ 

শ্বাং (নিঞাং ),ভক্তবশ্তুতাং শ্বটাং (ব্যন্াং বখ! 

০০০৪ 

গৌরাঙ্গ সর্ধভৌম ভট্টাচার্যের 
গৃহে ভিক্ষা গহণ করতঃ ্বণিদক মা্ব- 

করিয়।ছিলেন 1১ 

জয় জয় গটৈতনা জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবন্দ | 
জয় প্রীচেতনাযচরিতাম্ৃতের শ্রোতাগণ 

' চৈতন্যচরিতাষত যার গাণধন । 
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এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ মঙ্গে। 

নীলচলে রহি করে নৃত্য গীত রঙে ॥ 

গ্রাথম বংনরে'জগন্াথ দরশন। 

তা গীত দণ্ডবৎ পশম স্তবন |১। 

উপলভোগ লাগিলে করে বাহিরে বিজয় 

হরিদাস মিলি আইগে আপন শ্লিয়॥ 

ঘরে আমি করে গু নামনঙ্কীর্ত্ন | 

অদ্বৈত আমিয়। করে গ্রাডুর পূজন ॥২। 
মুগত্ধ নলিলে দেন পাদায আচমন । 

নর্সঙ্গে লেপয়ে গুভুর সুগন্ধি চন্দন ॥ 

গলে মাল] দেয় মাথায় ভুলনীমঞ্জবী। 
যোড়হস্তে স্তুতি করে পদে নমন্করি ॥ 

পুজাপার্রে পুষ্প তুলনী শেষ যে আছিল। 

নেই মব লঞ] ভু আচার্য পুজিল ॥ ৩ ॥| 

তথ।হি-- | 

্রধে কৃষ্ট রমে বিষে পীতে রাম ণিবে শিব। 

ঘাহসি সাহস নমোনিত্যং 

ধোহগি দেো।হলি নমোহস্ত তে ॥২।” 

হেলাধে! হে কু! হেরমে! 

হে বিষে! হে মীতে! হে রাম! 

হেশিবে। হেশিব! তুমি যেই হও) 
তে|মাকে নমস্কার ॥ ২।॥ 

যোহনি.মোইঘি নমোহস্ততে এই মন্ত্র পড়ে 

নুখবাদায করি প্রভু হানে আচার্যোরে ॥ 

এই মত অন্যোনো করে নমন্ক।র | 
গ্রভৃকে নিমন্ত্রণ আচার্য করে বার বার ॥ 

আচার্ষের নিমন্ত্রণ আশ্চর্য কথন। 

বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাম রন্দাবন ॥ 

পুনরুক্তি ভয়ে ভাহা না কৈল বর্ণন | 

আর ভক্তগণ প্রভূকে করে দিস্ত্রণ ॥8| 

কেছে! ঘরভাত করে কেছে। প্রনাদান্ন। 
এইমত বৈষ্ববগণ করে নিমন্ত্রণ 

জীলীচৈতন্যাচরিতীযত। [ পঞ্গণ পরিচ্ছেদ । 

একেকংদিন একেক ভক্ত গৃছে মহোতসধ 
প্রভু নঙ্গে তাহা ভোজন করে ভক্ত মব॥ 

চারিমাস রহিল। নব মহাগুভু সঙ্গে । 

জগমাথের নানাখাত্র! দেখে মহারঙে ।৫ 

এইমত নানারক্ষে ঢাতুম্মাস্য গেলা। 

কৃষ্জম্ম-যত্রায় গ্রাভু গোপবেশ হৈল। ॥ 
| রুষ্তজন্ম-যাত্র। দ্রিমে নন্দমহোতমব। 

গোপবেশ হৈল। প্রভু লৈয়া ভক্তঘব ॥ 

1 দধিদুর্ধী ভার মবে নিজ কান্ধে করি। 

মহে।ত্নব স্থানে আইল] যুলি হরি হঝি॥৬ 

কাঁনািঃ খুটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি। 

জগন্নাথ মাহিতী হইয়াছে ব্রজেশ্বরী ॥ 

আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্রকাশী। 

মার্বভৌম আর পড়িছা:পাত্র তুলনী | 
হা! নব] লঞ। গুভু করে নৃত্য রঙ্গ । 

দি ভুপ্ধ হরিদ্ররজলে ভরে সবার অঙ্গ ॥ 

দ্বৈত কহে গত্য কহি না করিহ কোপ। 
লগুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপণ 

তবে লগুড় লঞ| গ্রভু ফিরাইতে লাগিল! 
বার বার আকাশে তুলি লুফিয়া ধরিলা ॥ 

শিরের উপরে পৃষ্ঠে নম্মুখে দুই পাশে । 

প[দযধো ফিরায় লগুড় দেখিলোক হানে 

অলাত চক্রের প্রায় লগুডড় ফিরায়। 

দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকার পায় ॥ 

এই মত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়। 

কে জানিবে তাই। দেখহার গোপভাবগুঢ়৮ 
প্রতাপরুজ্রের আজ্ঞায় পড়িছ। তুলসী । 
জগন্নাথের প্রনাদ এক বন্ত্র লঞ্া। আমি ॥ 
বুমূল্য বস্ত্র গ্রডূর মন্তকে বাদ্ধিল। 

আচাধ্যাদি এভুর সব গণে পরাইল ॥ 
কানাই খুটিয়৷ জগরাথ দুই জন। 
আবেশে বিলাইল। ঘরে ছিল যত ধন ॥ 
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১৯২ ভূর 3 ॥: [বর্ণ নহে টেল জমি দি ধর্ধনাশ, ১ 
গবেশে দখা লা +” | তার পরের বকা তার সেখাঁধা্ ।. না 
লঙার ঈাড়েচ়িবেন ফেলে খড় 'ভাঙ্গি।| তাহা ছাড়ি, কিরাইিবাছুলের কর ॥-.. ॥-. 
কাছা য়ে রাবণা,, প্রভু কনে জোধাবেখে। বাতুল বালকের মাতা নাহি ৪০১১০ 
জগগ্যাতা- হরে পাপী'গারিমু মবংশে 1. | এত জানি মাত। মোরে ফানিবে সত্তোধ। 

গোসাঞ্জির আবেশ দেখিলোকে চমৎকার] কি কার্ধ্য মন্গযাসে মোর প্রেম বিজন? 
নর্বালোক জর জয় বলে বারবার | 5) | যেকালে ন্যাপ কৈল' ছ্্ লি মম; 8 
এইসত রা'লযাত্রা আর দীপাবলী [. € | নীলাচলে আছো মুঝিতীহার সালাতে 
উদ্ানগ্াছসী যাত্রা দবেখিল পকলি॥ | মধ্যে মধ্যে বাই ভর মরণ দেরিতে 8০. 
একদিন মহাপ্রতু নিত্যানক্ধ লঞা |". | নিত বাই দেখি মু্গি তাহার চাপে: 
ছুই ভাই যুক্তি কৈল নিতে বমিয়। ॥. ্ু্তিজানে তি'হো:লত্য নাহি মানে 15৫ 
কিবা যুক্তি-কৈল দুছে কেছে। মাহি জানে। একদিন শালান ব্জন পাঁচ সাত... 
ফলে অন্থুমান পাছে কৈল ভ্ক্তগণে | | শাক মোচাঘণ্ট র্ট পটোল নিশ্বপাত। 
তবে মহাপ্রভু নব ভক্ত বোলাইল। | লেঙু আদা খণ্ড দধি দুগ্ধ খণসার 1... 
গৌড়দেশ বাহ সবে বিদায় করিল । | শালগ্রা্ে সনর্পিল বহু উপহার 81 
মবারে কহিল প্রভু গ্রতযন্দ আলিয়া। : | প্রাপাদ লঙটয়া কোলে করেন কথন |. 
গুণ্ডা দেখিয়া বাড ৮ য়ে মিলিয়া'১১ নিমাঞ্চির প্রিয় মোর এ মব বাধকঃ টু 
আচার্যোরে 'আজারিরিজিয়া সন্মান। | নিমাই নাহিক ঘরে কে করে তো 
সাচগলাছি হি ককত্রি দান'॥, | মোর ধ্যানে অগরলে ভরিল নয ্ 

সায়া দিল যাহ, গীযশে। || সীজব্ইনুক্ি সব করিল ক্ষণ | চি 
্ রি রঃ রা শু্াপাজ ৭ দে অঙ্জ কি হা 

[ভা লী ধা গা স্ব পু 

্ 

| 

? সশ্র ২৮৮ ৮2 



দর, ৭ নু রঃ পক - ৯ তত০ ইউএস হক পাতি দ্য হু ভে রর", 
সদা ও এন এ শি তি এ রর শ ২) 4 ২ কি । ১ শু 16. 5 সিনডুন দত 9 ী 1 ভাটপৃটি ॥ রি মর 
রঃ গণ ৯ 9:05 52০ ভি । (৮০ 1, 26 ৮৩ রা রান রি লে 

1915 এ ৪৬ ডা ২ 8 ৮ ন্ এ এ) 

৪৪ রি (. রত 

সবে 
২ ৭ থু 4 রং 8 ০৫৭ এ) এ 3:2৯ ২, ৯) 4288 3 

গা শান রর কজন 1 র্ ছি রঃ 
“দেখিয়া সংপর লিচু উদবকার মী ১... শা এ 
ঈশান ঘারায় পুনঃ শান লেগাই। য় 
পুনরপি গোপালের ছয় সমর্পিল 1১৬ 

এই মত খবে কয়ে উত্তম রহ্ধন।.. 
মোরে খাওয়াইতে করে উৎকঠা তন্দন। 
তা'র প্রেমে আমি মোরে করায় ভোজনে। 

শন্তরে মানয়ে সুখ বাহে নাহি মানে॥ 

প্র বিজয়া-দখমীতে হৈল এই রীতি। 

।তীহাকে পুছিঞ। তারে করাইহ প্রত্তীতি ॥ 

এর্তেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইল । 
লো বিদায় করিতে গুভু ধৈর্য্য ধরিলা১৭ 

ঝ্লাঘবপপ্ডিতে কহে বচন সরস । | 

তবনিষ্কাগ্রেমে আমি হই. তব বশ | 
্রিহার রুষমেবার কখ। শুন সর্বজন 

' গরম পবিত্র সেবা অতিনর্কোত্ম ॥ 

আর দ্রবা রহ শুন নারিকেলের কথ! । 
পাঁচগণ্ড। কড়ি নারিকেল বিকায় যথা ॥ 

বাড়ীতে কত খত রক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল। 

তথাপি. শুনেন যথা মি নারিকেল ॥ 

একেক কলের মূল্য দিঞ। চ।রি চারি পণ 

দশ ক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন॥১৮ 
প্রতি দিন পচ ছয় ফল ছোলাইয়।। 

নুশীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইয় ॥ 

ভোগের বষয়ে পুনঃ ছোলি সংক্ষরি ॥ 
রুষে সমর্খণ.করে মুখ ছিব করি। 

চি রি ৪২ 

1 বর. ৬, 

অবসর। টা হয় বিমধ, হল 77১. 
ফল পান্র-হ্াতে দেবক, দানে রহিল ) 
দ্বারেয় উপর িদ্বে। তেছো ছাত দিল.) 0 
সেই হাতে. ফল ছুইলা পণ্ডিত দেখিল 8২ 
পণ্ডিত কহে দ্বারে গোক করে যাতায়াতে 

তার পদধূপি উড়ি লাগে উপর ভিতে ॥ 
মেই ভিতত্বে হাত দিয়া ফল পরশিল]। - 

কফযোগ্য নহে ফল অপবিত্র হৈলা ॥. 
এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্দিয়। 
এঁছে পবিত্র প্রেমসেবা জগত ছ্িনিয় ॥' 
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল। 
পরম পবিত্র করি ভোগ লাখাইল ॥ 

এই মত কলা আমর নারে কাঠাল । 
যাহা যাহ! দূর গ্রামে শুনে আছে ভল॥ 
বছুমুল্য দিয়া আনে করিয়া যতম। 

পবিত্র সংক্ষার করি.করে নিবেদন ॥ ২১ ॥ 
এইমত বাগনের শাকমূল ফল। 
এইমত চিড়া ড়! 'গ.সঙ্দেশ সকল ॥ 
এইমত পিঠাপারজীর আদব, | . 
পরম পবিত্র আর করে-সর্দোত্তম ॥ ূ 

কান আদি চার, মেক ডি 
গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার লব দিবাসায .. 

কফ সেই,নারিকেল জল্.পান করি... | এইমত) গেমসের সুরে সুপ: , 
কভু শুনা; ফল রাঙ্জে কু জল ভরি ৪... 1]. [খাছ দেখি নব লোকের গুড়া, নাও রর 
জলশুণা কিল টযেখি পরি ্ রকম আলিম), রং ক. রাখ 

ইংবুরিত, 8১] একাজ ঠা চাহ, টু 

৭ বি ২) 
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সরে দি করিই'সমাধানে &. নই কলা তং চে বা: 
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গুপ্ডিচার আদিবে গার .পালৰ রা 'পাগাাং ছা উজান দেরীকরপনীয) আচাগা 

কুলীনগ্রামিরে কহে ল্যান করিয়া । ০. | (৪ালপর্যাু দ্য গোল ( অমুক, 
'লোকানাং বাবুপকিবিপি মনুযামাতাগাং হুলতঃ) 
মুিশরিঃ: ( মোক্ষণন্পতে:) ) বুঃ (বসীগারধ 

্ চ ( কি মন্ত্রবিদ্যাদিবৎ ). দীকষণ (তথারতীধ). 
তাহা এক বাক্য তার;আছে প্রেমময় ॥ | দক্ষিণাং (তে তঠনিদধার্-) পুরষ্ত্মযাং চান: 
নন্দের নন্দন কষ মোর প্রাণনাধ। (ঈষৎ) ন হীক্ষতে ( অপেক্ষাতে, সঃ) ভীবধত | 

এই বাকোোবিকাইমু তার বংশের হাত | নামায কঃ (প্রীকৃকেতি মাম আখ! হ্বরূপং বেছি) 

তোমার কা কথ। তোমার গ্রামের কুন্কুর || অয়ং মনত্রঃ রসনাম্পৃ্েব ধলতি ( র্াসগানে 

মেছো মোর প্রিয়, অন্যজনশ্রহু দুর 1২৪।। পুর্বকং গ্রেমা বিত্াবর়তি )॥ ৩ । 
তবে রামানদ "আর 'গত্যরাজ খান। | 
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন 
গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর পাঁধনে। 

ভ্রীমুথে আজ্ঞা কর প্রভু, নিবেদি চরণে ॥ 
প্রভু কনে বৈষ্বসেব। কষে সেবন। 

নিরন্তর কর কুষ্নাগ লঙ্গীর্ভন ॥ 

সতারাজ কহ্ছে বৈধব চিনিব কেমনে । 

কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে 1২ 
প্রড়ু কহে বার মুখে শুনি একবার । ': 
কধ্মাস; পুঙ্গা লেই রেষ্ট মধাকার । 

এক দঁ নাগসে: কায়ে অর্ধপাণ, পার /. 

নহবিধ ভতিপূ্ণ নাগ হৈতে হয়॥ 

টাধুরস্চর্যা এরা না ক 

গ্রাত্যব্ংআমিতৈ ধাত্রার পউ ডোরী লৈয়া॥ 

গুণ-রাজখান পৈল ভ্ীীরুধ্*বিজয় | 

ধাহা কর্তৃক স্বভাবতই আকখিত হয়, 
মহাপাতকের নাশক,বাকৃশক্তি সম্পন্ন আঁ 

চণ্ডাল নকল লোকের পক্ষে সুলভ, মোক 
সম্পত্তির বশীকারক, দীক্ষা-পুরষ্ট্যা 

বিধান নিরক্ষেপে মেই এই গরুফমারূক 

রূপ মন্ত্র জিহ্বা স্পর্ণমাত্র ভুর্বামনা না 
পূর্বক প্রেমফল, প্রদান করেন ॥ ৩. 

অতএব ঘার মুখে এক কুফনাম। হি 

য়েইত বৈষঃব তাজ করিহ পরম মন্ান 8). 

খঙের মুকুন্দদান ভ্ীরপূমঙ্থন। 
“মনু: দন মুখ্য এই' তিন |. 
ৃ ান্কিঃ গুছে শচীন: /. 



(সাজি ঠা পু ৬ই আসার নন ্ 
কাজা স্বার কুকি, রছুনগাস: হৈতে) টা 
কত রঘু পি আমার, দিশ্িতে । 
সুমি হর্ষ কছে প্রভূ কহিলে নিশ্টা়। 
যাহা ইহতে-ক্ঞ্ভক্কি.সেই গুরু হয় ॥ 
ভক্তের মহিম! প্রভু কহিতে পায় সুখ । 
ভক্তের মহিম1 কহিতে হয় পঞ্চমুখ ॥২৮1 
ভক্তগণে কছে গুন মুকুন্দের প্রেগ। 
নিগৃঢ় নির্শল প্রেম যেন দগ্ধহেম ॥ 

, বাছে রাজবৈদ্য ইহ! করে রাজসেবা। 
অন্তরে রুষ্খেরপ্রেমইঠারজানি বেক কেব। ॥ 

একদিন ল্লেচ্ছরাজার উচ্চ টঙ্গিতে। 
চিকিৎলার বাত কহে তাহার অগ্রেতে ॥ 

. ছেরফালে এক মন্ুরপুচ্ছের আড়ানি। 
রাজার শিরোপরি ধরে এক ভূত্য আনি। 
মযুরপুচ্ছ দেখি মুকুম্দ প্রেমাবি হৈলা। 
অতি উচ্চ টঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা॥২৯ 
রাজার জ্ঞান রাজবৈদ্যোর হইল মরণ । 
আপনে নামিয়া রাজ] করাইল চেতন ॥ 
রাজা কহে ব্যথা তুমি পেলে কোন্ ঠাঞ্জি 
ুমুন্দ কহে অভিবড় ব্যথা! নাহি পাই ॥ 
রাজা কহে মুকুচ্দ তুমি পড়িল৷ কি লাগি। 
মুকুদ্দ কহে মোর এক ব্যাধি আছে সগী॥ 
মহাবিদদ্ধ রাজ সেই সব বাত জানে। 
মুকুদ্দেরে হৈল তার মহাসিদ্ধ জ্ঞানে 1৩, আমার গৌরবে কি 
রধুনন্দন যোর! করে রুষের মন্দিরে! 
ঘারে, সিন তার বাঙ্ধা ঘাট তীরে ॥ 
কদখের; (ইস. এক ফুটে বারসাচুস, 1. 

1 ন্ত্ি দুই পণ হয়. কক টপ ॥ .. 

সার্ক ভৌদ্: রিবা বিইজাই, 4. 

৮ দিদার, গর নাহি মন 4. 

এই তিন: কারা লা ষ্ঠ উজানে ।$ 

ছুইজনে কৃপা করি, কছেন:গোসাছি, ॥ 
দারজল সপে রুমঃ: কট বঙ্াতি |: 
দরশগ গানে করে, স্বীবের মুকতি ॥. 
দারুতঙ্গারণে সাক্ষাৎ পীপুরুযোত্ধম-। 
ভাগীরধী সাক্ষাৎ হয় জলব্রগ্ধমস |. 
সার্কাভৌম কর দারত্রঙ্ আরাধন।... 
বাচল্পতি কর জলব্রক্ষের সেধস.॥.. . 
মুরারি গুণে প্রভু করি আলিজন, 
তার ভক্তিনিষ্ঠা কহি শুন তক্তগণ ॥ . 
পূর্বে ইহারে লোভাইল বারবার ।: . 
পরম মধুর গু ব্রজেন্্রকুমার ॥:৩২ ॥ 
ত্বয়ং ভগবান্ সর্ব অংশী সর্ধাশ্রয়। 
বিগুদ্ধ নির্মল প্রেম মর্ধরসময় ॥ .. 
বিদগ্ধ চতুর ধীর রসিকশেখর। 
সকল সদগুণরদ্দ রত্ব-রত্বাকর ॥ 
মধুর চরিত্র রুফের মধুর বিলান। 
চাতুর্যয বৈদঞ্জো করে বেছে লীলারার।৩৩ 
সেই কষ. ভঙ্জ ভুমি হও রৃষ্ণান্রয়। . ' 
কষ্ণ বিনু-উপাসদা মনে মাহি নর ॥. 
এইমত বারথার গুনিয়! খচন। ; . 

করুফিবে, খেল অন ॥ . 
আমারে কহেন শামি, (সায় কির 
তোমার আল্মাকারী মামি, নাছ গতর ॥ 
এত বলি ঘর গেলা/ ছিড়ে রিড. 

: [লাখ ত্যাগ, চি ইলা, (বিকল: 
চকে সন রং ধয ॥ 7, টি 0 
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সালে রি করে দিবো । ॥ অঞ্জু কল বর্গ দিতে লাঙ্গল 
বাধ দীয়ে গুগ্িবেচিযাছের শীখা।. (তোমার এই চিত নহে তুগিত গ্রন্থ), 
হাতিভে পায়ে [রামমনেপা বাথ।॥। তোমার উপরে কষের সম্পূর্ণ প্রা: 
জীরখুনাটিরগ' ছাড়ন মায়রি। | কৃষ। সেই সতী] করে যেই মাগে ভূত): 

তোমার আজা-তঙ্ষ-হয় ফিকরে? উপায় । ভৃতাবাঞ্ছা পূর্ণ বি কুষের নাহি আনক্কত 
তাতে মোয়েএই কুপা কর দয়াময় । | বক্ষাগুলীধের ভুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার | 
তোমার'আগে স্বতাী হউকযাউক নংশয়]৩৫] বিনা পাপতভোগে হবে সবার উদ্ধার 
এত গুনি আমি মনে-বড় মুখ পাইল । | অনমর্থ নহে কু ধরে সর্ব বল ।, 
ইহারে উঠাইয়া তবে আলিঙ্গন দিল॥ | তোমাকে ব! কেনে ভুগ্তাইবে পাপফল ॥ 
সাধু সাধু গুপ্ত তোমার সুদৃঢ় ভজন । তুমি যার হিত বাঞ্চ মে হৈল বৈধ $.. 

আমার বচনে তোমার না টউলিল মন ॥ | বৈধবের পাপ ক্ষণ দূর করে নব. ॥ ৩৮। 
এইমত সেবকের শ্রীতি, চাহি গু পায়। 
গাড় ছাড়াইলে পদ ছাড়া নাহিধায়॥ 

তথা রমংহিতায়াং গঞ্চমা ধ্যায়ে ঘটিত 

শ্লোক, 

তোমার ভাবমিষ্ঠা' জানিবার তরে। যন্ধিজ্রগোঁপমথযেন্রমহে।স্থকর্ম- 
তোগারে আগ্রহ আমি কৈল বারেবারে ॥| . বন্ধান্ুরূপফলভাঙ্গনমাতলোতি। 

সাক্ষাৎ হুদূমান্ ভুমি প্রীরামকিঙ্কর। বর্মাণি নির্দছতি কিন্তু চ ভক্তিতাঝা।, 
গোবিনামাদিপুরুষং তমহং তজামি.18). 

যঃ তু ইন্্রগোপং ( বুশ্মরকবর্ণকীটবিশেষম 

অথবা ইন্জরং (ত্রিলোকপতিং) গ্বকর্মবধধানুরপ- 

ফলভাজনং ( গকর্মবন্ধানুরূপসা ফগনা ভীজম। 
পাত্রম্) আওনোতি, কিন্তু তক্থিভাজাং চ করি 
( প্রারন্ধাপ্রারপি ) নির্দহতি তঙ সরা 

টি ভজামি॥৪॥ 1-.:০%4৮২ 

' হিনি ইন্্রগোপ (হুঙ্ম রব কা 
বিশেষ ) অথবা ইন প্রভৃতি, বকলকেই 

এপ ফল গা করেন এ 
টি ৃ যু দার কর্ণ বিশে রি রঃ 

ভুমি কেন ছ্বাড়িবে তার চরণকমল | 
সেই মুরারিগুণ্ড এই মোর প্রাণনম। 

ইহার দৈনাগুনি,দেখি ফাটে মোর মন॥৩৬ 

তবে বানুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন। 

তার ুগকহে-হৈয়া সহজ বদন ॥ 
নিজগগ গনি বাসুদেব লঙ্জা। পাঞা।। 
নিব্দঘ;করে প্রভুন্যরণে ধরিয়া ॥ 

জগৎ তাঁরিতে খড় তোমার ক্মবততার.॥ 
€মার, নিযবদল। এক.কর অঙ্গীকার ॥. 

করি মমর্গজদু ভুমি: মহা, রাম 
ভুমি রা? নায়, হা 

৮. 
১] 52 

ন্ ন রঃ চি এ হা 
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 খর্ষদুকী করিতে কঝের নাছিকিছু জগ) (গা ৬ (52 
এক উড়ুহবধ বঙ্গে লীগে বছ ফলে: | ন্ ৫ ্ তেষাং জীবামা)), খা বুধ সোধিলা: 
কোটি শর্মা ভাঙে নর হে ॥. 1 অগ্রাতাঃ পরত বা, খাসা তং 
তাঁর এক ফল বদি খড়ি নইইয়। | বৌধক ভাগ পিতা: ক [ধ্্াটিং 
তথাপি বক্ষ না মাসে নিজ অপচর ॥ | কৃষ্ঠাদিসমতে পুরধরদেণ?। ধরা দোযরা) 
ঠেছে এক ব্রদ্জাণড বদি মুক্ত ছয়: আত্মন! ( শ্ব়ং. তগবদাদিরগেন বা 
উবু অল্পহামি কের মনে নাহি লয় 1৩১৯] চরতঃ (চয়ন; 0৩৬ (বাস পরাণ). 'নিগমঃ 
অনন্ত' এঙ্বধ্য কষের বৈকুঠাদি ধাম । : | বে? কঃ) হুচয়ে (অভিগাযোং বেত 1৫7 
তা গড়খাই কারণার্ণব নাম ॥ হে মায়াদি ছারা কসসতিডুত1- ভুমি 

নিলৈশর্য্য প্রকাশ-কর।: গ্বাবরজকমীছি 
পাণিবর্গের দোষ বিষয়ে যে গুণগ্রাহিনী 
অবিদ্যা তাহা তুমি-বিনাখ কর। সেই 
অবিদ্যা বিনাশে তোমার কিছুই ক্ষতি 
নাই, যেহেতু-তুমি ম্বরূপড়ুত পরমাদগ্দ 
শক্কি দ্বারা পুর্ৈশ্র্যয প্রাপ্ত হইয়াছ। 
তুমি হ্বম্বপে সকল জীবের মিখিল 
শক্ষির উদ্বোধক। সৃষ্ট্যাদিনময়ে পুরুষ" 
রূপে ধখন তুমি মায়ার সহিত ত্রীড়া 

তাতে ভাসে মায়া লঞ্া অনন্ত শ্র্জাণ্ড। 

গড়খাইতে ভামে যেন য়াইপূর্ণ ভাণ্ড॥ 

তার এক রাই নাশে হানি মাহি মানি। 

এষ্ে এক'অগুরাশে রষের'নাহি হামি ॥ 

কলর জন্দাণড হু যদি মায়ার হয় ক্ষয়। 
তথাপি না মানে কুষ্ধ নিজ অপচয় ॥ 
কোটিকামধেমুপতির ছাগী ধৈছে মরে। 
ধড়েশ্ব্্যপতি ফ্ষের মায় কিবা! করে 1৪০ 
তথা ্রীণ্তাগবতে দশযস্বদ্ধে সপ্তাশীতি- 

তমাধ্যায়ে চতুরশম্োকঃ-- কর, অথচ সত্যজ্ঞানাদি রসম্বরূপে বিদ্য- 
জয় তয় অহ্জামরিত দেহগৃভীতগুণাং মান থাক,নেই সময়ে করতিগতোমাকে 
ঘমমি বদাত্মন! সধবরুদ্ধসমস্তভগঃ | - সেবা করে | ৫ & | 
,খগজখদোকষ|মখিলশক্্যববোধক তে 

' ক্কচিদরয়াত্বন] ৮ চরতোহচ্চরেন্নিগমঃ ॥ ৫ | 

+ (হে) জঙ্গি (যায়াদানতিতূত) জয় অয় 
( নিজৌৎকরমব্জদাবিষূ কঃ) দোষগৃভীঞগুণাং 
[খোয়া খানার গৃভীতা গৃহীত। . গুণাঃ 

অনা হা বা দোষে ববৃতিরপটৈবাবিদ 
জবান দু এব ব্য ৃ ীঃ গৃহীত ঞণঃ 

£. না 

এইমত সব ভক্তের কহি সে পে গুণ। 
নবাকে বিদায় দিলা করি আলিগন ॥ 
প্রভুর বিচ্ছেদে শক্ত করয়ে ক্ন্দন।, 
ভক্কেরবিচ্ছেদে প্রড়ুর বিষয় হৈল: রে ! 
গদাধর পণ্ডিত রহিল? ছডু পাশে): 
যমেম্বরে প্রাডু তাঁর বগনাইলা আবাস 1”. 
রঃ গোসাওী বাট হা লাদ্ 



রা রা | 
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% ৯ এব 

একে নার ধরে কষা কু মাস, রি । 

পাচ কহে ধাগীমহে করিতে না-পাযি ॥ 
 ার্বাংভীম। কহে-ভিক্ষা কর বিল দিন। 
প্রভু কহে এছোমহে খতিধর্দম চিহ্ন ॥ 
সার্কাভেটম কহে.কর দ্বিন পঞ্চদশ । 
গুড কছে তোমার ভিঙ্গণ এক দিবস 8৪২1 
তবে সার্কাভৌম প্রতুর চরণে ধরিয়া। 

' দশ দিন কর কৃছে বিনতি করিয়া! ॥ 
পড়ু ক্রমে মে পঞ্চ দিন ঘট]ইল। 
পঞ্থদিন তাঁর ভিক্ষ1 নিয়ম করিল । 

তবে সার্কছে্র করে আর নিবেদম | 
তোমার সঙ্গে মন্ন্যাসী আছে দশ জন॥ 

পুরীগোসাঞ্রির পঞ্চদন ভিক্ষা! মোরঘরে 
পূর্বেআমি কহিয়াছি তোমার গোঁচরে!$৩ 

দামোদর ন্বরূপ হয় বান্ধব আমার । 
কু তোমার সঙ্গে যাবে কু একেশখর॥ 
আর অষ্ট সন্ন্যাগির ভিক্ষা! দুই দুই দ্িবদে 
একএকদিনেএকএকতন্ন্যা ীপুর্ণ হেব মাসে 
বহুতসন্ন্যাপী- যি সাইযে এক ঠাঞ্চি। 
সম্মান ক্রিতে নারি '্মপরাধ পাই. 

তুমি-নিজ ভায়া মকে আমিবে মোর ঘর। 
কু সঙ্গে: আসিব রূপ: দামোদর ॥8৪ 
এছুর/ইজিত খা! আমনিত মন - 

| লিন (বৈ হার নিমতপ |. 
দ্বার ডা মায় চারের ্ ী। 1. 
টনি রা ডের মা নী; 1: 

সা টিকে আর. ৮ টি 

285 চে রঃ ২ র্ 
সন নি জলা: 9১ 

রিনি? [কাঠির চর | 

যাটারমযতা বিচক্ষণ জানে পাবদর্ 81 
| পাকশাম।য় দক্ষিণে ছুই ভোগালয় |: 

এক ঘরে শালগ্রামের ভোগ সেবা হও 
আর “ঘর. মহাপ্রতুর ভিক্ষার লাগিয়া |. 
নিভৃতে করিয়াছেন নুতন করিয়া-॥ 
বান্ছে এক দ্বার তার প্রভু ঞবেলিতে. 
পাকশালায় এক দ্বার পরিরপন. করিতে। 
বন্তিশা কলার এক আট বড়ু পাত - 
তিনমান তঙুলের উভারিল ভাত-&. *..; 
গীত সুগন্ধি ঘ্বতে অন্ন লিক্ত টকল $-.... 
চারিদিকে পাতে দ্বত বহিয়া চলিল ৪: 
কেয়াপত্র কলার খোল। ডোঙ্গা। বারিমারি 
চারিদিগেধরিয়াছে নানা, ব্যঞন ভরি ।৪৬ 
দশ গুকার শাক নিশ্ব-নুকতার বে!ল। 
মরিচের ঝাল ছেনাবড়া বড়িঘোল &.. 
দুধতুষ্ি দুপধকুম্মগড বেসারি লাফ]; 
মোচাঘণ্ট মোচাভাজা বিবিধ সাকরা-8 
বদ্ধ কুম্মাগড বড়ি ব্যঞ্গন অপার । 
ফুলবড়ি ফলমু'লে (বিবিধ গ্রকাঁর ৪ .... 
নব নিশ্বপত্র সই ভাঙা বার্তাকী। 
ফুলবড়ি পটোল ভাজা কুগ্মাও মামচাবী, 

বাপি 
2 

জট মাস মুদ্ধা সুপ অস্ত দিদ্দয়।. 
মধুরাম বড়া অল্লাদি ছল পট যর গর 
মু্কাবড়া। মামবড়া কলাবড়া মি? ৮1 রঃ 
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রনাল। মধিত দধি মন্দেশ অপার। 

গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষের প্রকার । 

রদ্ধ। করি ভট্টাচার্য নব করাইল | 

ত্র গীঠ উপরে শুদ্র বনন ধরিল ॥ 

দুই প1শে সুগন্ধি শীতল জল ঝারি। 

অন্নব্যঞ্জন উপরি দেন তুলমীমঞ্জরী ॥ 

অব গুটিক। পিঠাপানা অ|নাইল। 

জগন্নাথ গ্রসাঁদ মব পৃথক্ ধরিল ॥8৪৮| 

হেনকালে মহাপ্রভু মধ্য।হ্ু করিয়]। 

একলে আইল! তার হদয় জানিয়া ॥ 

ভষ্টাচার্ধয কৈল তার পাদ গুক্ষলন। 

ঘবের ভিতর গেল। করিতে হোজন ॥ 

অন্নাদি দেখিয়৷ প্রভু বিশ্মিত হইয়া ॥ 

ভট্রীচার্যে কহেন কিছু ভঙ্গি করিয়া ॥ 

অলৌকিক এই নব অন্নব্যগ্ন। 
ডুই প্রহর ভিতরে কৈছে হইল রন্ধন |৪৯॥ 

শত চুলায় যদি শতজনপাক করে। 

তবু শীত্র এত বাঞ্ধন রাপ্ষিতে না পারে ॥ 

কুষে। ভোগ ল।গাইয়াছ অনুমান করি। 

উপরে দেখিয়ে যাতে তুলনী মণ্জারী ॥ 
ভাগ্যবান্ তুমি, সকল তো|মার উদ্যোগ । 

রাধাকুষে লাগাঞাছ এতাদৃশ ভোগ ॥ 

অ্নের মৌরভ্য বর্ণ পরম মোহন। 

রাধাকুঝ সাক্ষাৎ ইহা! করিয়াছেন ভোজন 

তোমার অনেক ভাগ কত প্রশংমিব। 

জ|মি ভাগাবান্ ইহ! অবশেষ পাব ॥ 

রুষেের আলন লীঠ রাখ উঠাইয়| | 
মোরে প্রসাদ দেহভিন্নপাত্রেতেকরিয়া॥৫ ০ 

ভট্টাচার্য্য কহে প্রভু না কর বিস্ময় । 

কয খাইবে তার শক্কো ভোগা সিদ্ধ হয়। 

নন মোর উদ্যোগ্রে ন! গৃহিণীর রক্ধলে। 

রীপ্ীচৈতগ্যচরিতীস্বৃত |. (পঞ্শে পরিজ্ে। 

এই ত আননে বসি করছ ভোজন। 
প্রভু কহে পুজা এই রুষের আন ॥ 

ভট্ট কহে অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ । 
আুম্ন খাইবে পীঠে বগিতে কাহ! অপরাধ ॥ 
প্রভু কহে ভাল বলিলে শান্ত আজ্ঞা হয় 

কৃষ্ণের নকল শেষ ভৃত্য আন্বাদয় ॥3১| 

তথাহি শ্রীমপ্তাগবতে একাদশহ্বদ্ধে ষ্ঠাধ্ায়ে 

একত্রিংশশ্লোকঃ-. 

ত্বয়োপধুক্তত্রগ গন্ধবাদোহলঙ্ব।রচ্চিত।ঃ | 

উচ্ছিষ্টভোিনে! দসান্তব মায়াং জয়েম হি ॥৬া 

ত্বয়োপবুক্ধঅগ গদ্ধবামোহ্লঙ্ক(রচর্চিতাঃ উচ্ছিষ্ট 
ভোঞিনঃ (উচ্ছিষ্ং গ্রসাদামং ভোক্জ,ং শলং 

যেষাং তে) দাসাঃ ( বয়ং) তৰ মায়াং জয়েম ॥৬| শপ পিপাসা 

হে ভগবন্! আপনার উপযুক্ত মালা, 
গন্ধ, বন্ত্র ও অলঙ্কারে অলঙ্কত আপনার 

উচ্ছিষ্টভে|জি দাস অমরা আপনার মায়। 

জয় করিতে মমর্থ হইব ॥ ৬ ॥ 
পপ পপ শপ আপ এপি ৩ 

তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায়। 

ভট্ট কহে জানি খাও যতেক যুয়ায় ॥ 

নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ন্নবার। 

এক এক ভোগে অন্ন খাও শত শত ভার 

দ্বারকাতে ফোলনহআ মহিষীমন্দিরে | 
অষ্টাদশ ম(তা আর যাদবের ঘরে ॥ 

ব্রজে জেঠা খুড়া মামা পিমাদি গোপগণ। 
নখারন্দ নবার ঘরে দ্বিসন্ধা। ভোজন ॥ 

গ্রোধদ্ধন যজ্জে খাইলে অন্ন রাশি রাশি। 

তার লেখে,মোর অন্ন নহে এক গ্রাশী ॥. 
তুমিত ঈশ্বর মু ক্ষুদ্র কোন্ ছার! 
একগ্রাম মাধুকরী কর অঙ্গীকার | ৫২৪ 
এত শুনি হানি গড বিজ তোজনে। |. 

সপ পাশে পপ সস সস, রা. 

যার লকো'তোগ নিষ্ধি যেইতাহ জানে, জণকাথ প্রসাদ তউ দন হরদে। ৭. 



গধাশ পরিচ্ছেণ। ] 

কুলীন নিন্দক তেছে। ষাঠীকম্যার ভর্তা ॥ 
ভোজন দেখিত্তে চাছে আমিতে নাপারে 

ল[ঠি হাতে ভট্ট/চাধা আছেন দুয়ারে ॥ 
তেঁহো ধদদি প্রানাদ দিতে হৈলা আনমন। 
অমোঘ আনি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন॥ 
এই অন্নে তৃগত হয় দশ বার জন। 

একল। মন্যামী করে এতেক ভোজন ॥৫ ৩ 

শুনিতেই ভট্টাচার্য উললটি চাহিল। 
তার অবধ।ন দেখি অমোঘ পলাইল॥ 

ভট্টাচার্য ল।ঠি লঞ্। মারিতে ধাইল] | 
পলাইলা অমোঘ তার লাগ না পাইলা ॥ 
তারে গালি শাপ দিতে ভট্টাচার্য আইল 
নিন্দ| শুনি মহাপ্রতু হাসিতে লাগিল ॥ 
শুনি ষাটার মাত। বুকে শিরে ঘাত মধরে। 
ষাটী আজিহোক রাড়ী বলেব।রম্ব।রে ॥৫৪ 
দোহার ছুঃখ দেখি গাভু ছু'হা গ্রবোধিয়]। 
দুহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হৈয়া॥ 
আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখবাস। 
তুলমীমঞ্জরী লবঙ্গ এলাচি হববান। 
নর্বগগে পরাইল গাভুর মাল্য চন্দন। 
দণ্ডবৎ হৈয়|! কহে দৈন্য বচন | 
নিন্দা করাইতে তোমা আননিনু নিজ ঘরে 
এই অপরাধ গ্রভু ক্ষমা কর মোরে ॥৫৫॥ 
প্রভু কহে নিন্দা নহে মহজ কহিল । 
ইহাতে তোমার কিবা অপরাধ ঠৈল॥ 
এত বলি মহাণ্রড চলিলা ভবনে । 
ভটাচার্ম্য তার ঘর গেল] ত।র মনে॥ 
প্রভু পায়ে পড়ি বহু আত্মনিম্দা কৈল। 
তারে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল ॥৫৬ 
ঘরে আমি. ভডটাচার্য্য ষাঈীর মাত্বা-সনে। 
অ(পনা নি্দিয়। কিছু কহেন বচনে ॥ 

'বধালীল!। 

ছেনকাচলে অগ্গোঘ নাম ভর জামাতা || চৈতন্য প্রভুর নিন্দা শুনিল যাহা হৈতে। 
তারে বধ কৈলে হয় পাপ প্ায়শ্চিত্তে ॥ 

কিন্ব। নিজ প্রাণ যদি করিয়ে মোচন । 
দুই নহে যোগ্য দুই শরীর ক্রাহ্ধণ ॥ . 

পুনঃ যেই নিন্দকের মুখ না দেখিব। 

পরিত্যাগ কৈল তার না নালইব॥ ূ 
ষ/হীকে কহ ছাড়ক সেহ হইল পতিত। 
পতিত হইলে ভর্তা ত্যজিতে উচিত ॥৫৭ 

তথাছি শ্রীমন্তাগবতে সপ্তমস্কদ্ধে একাদশা- 
ধায়ে ষড়বিংশতিষ্লেকঃ _- 

সন্ধা ংলোনুপ| দক্ষ! ধর্ম প্রিয়সতাবাক্। 
অপ্রমত! শুচঃ িগ্চ। পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ॥৭। 

( যখালাভেন ) সন্ত! (তাবম্মাত্রেইপি ভোগে) 
অলোলুপ। দক্ষ! (অনলস! ) ধর্মুঙ্জ! প্রিয়সত্য- 

বাক্ অগ্রমত! শুচিঃ গ্নিপ্।। অপতিতং (মহাপাতক- 

শৃগ্ভং) পতিং তজেৎ (বথাহ যাল্তবন্ধাঃ আশুদ্বেঃ 
সংপ্রতীক্ষ্যে হি মহাপাতকদুষিতঃ) ॥ ৭ ॥ 

পতিব্রত| স্ত্রী যখাল[ভে সন্তষ্টা, 
আলোলুপা, অনলনা, ধর্দদজ্ঞা, প্রিয় ও 

নত্যভাবিণী, মর্কত্র অপ্রমত্তা, শুচি ও 
ন্ব্ধ। হইয়। মহাপাতকশুনা স্বমির 
ভজন করিবেন ॥ ৭॥ 

সেই রাত্রে অমোঘ কাহা পলাইয়া গেল । 
প্াতঃকালে তার বিস্ুচিক। ব্যাধি হৈল॥ 
অমোঘ মরেন গুনি কহে ভট্টাচার্যয। 
মহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য্য ॥ 
ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণ । 

এত বলি পড়ে ছুই শাস্ত্রের বচন 1:৮1. 

তথ|ছি মহাভারতে বনপর্ব!ণ “একচত্ববিংশ- 
দধিকিশততমাধ্যায়ে পঞ্চদশশ্রে কঃ ৃ 

মহত| ছি প্রযস্ধেন সহ গর বাছিতিং। 
আনম ভিদগুেং গবধৈদঞঠিতদ্।৮/ " 
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(হে রাজন) সম্মহা (পরিকরং বন্ধা) গঞ্জ 

বাজিভিঃ ( সহ ) অন্মাভিঃ মহত! গ্রধত্বেন যত 

( কৌরবদমনরূপম্) অনুষ্ঠেযং তৎ (এব কৃতম্ অন্ধ) 

গম্ধর্বঃ অনু তম্ ॥ ৮ 1 

ঘোষযাত্রাচ্ছলে পাওবগণকে হ্ব- 

বৈভব প্রদর্শক কৌরবগণ গন্বর্ধা কৃতি 
নীত হইলে, তচ্ছ,বণে ভীম যুধিষ্টিরকে 
বলেন, হে ধমন্মরাজ! বদ্ধপয়িকর হইয়া 

গজবাজিসহ মহা যত পূর্বক আমরা যে 

' কর্ণের অনুষ্ঠান করিতাম, অদ্য গন্ধর্বগণ 
দেই কার্য) সম্পশ্ন করিয়াছেন ॥ ৮ ॥ 

তথাহি প্রীমগ্তাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে 
একতিংশগ্লোক২-- 

আমু শ্রিয়ং বশে ধর্মং লোকানাশিষ এব চ। 

হত্তি শ্রেপসাংপি সর্ব[ণি পুংসে! মহদতিক্রম) ॥ ৯ ॥ 

মহুদতিক্রমঃ ( মহুতাম্ অতিক্রম: তিরন্কারঃ) 

সঃ আযুঃ শ্রি্পং যশঃ ধর্দং লোঁকান্ আশিষঃ 
এব চ সর্বাণি শেয়াংসি হস্তি ॥ ৯॥ 

মহাজ।গণ র প্রতি অত্যাচার পুরু- 

ষের আবু, শ্রী, যশ, ধর্ম, স্বর্াদি লোক 

ও উন্নতি প্রভৃতি নকল কল্যাণই নষ্ট 
করিয়া থাকে ॥৯। 

গোশীনাথ।চার্ধা গেল! পাডুর দর্শনে । 
প্রভু তারে পুছিল ভর্টাচার্ধয বিবরণে ॥ 

আ[চার্ধয কহে উপবাম কৈল ছুই জনে। 

বিসুচিক! বা।ধে অমোঘ ছাড়য়ে জীবনে । 

গুনি ফুপাময় গাড় আইল। ধাইয়।। 

অমোথেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া। 
হজে নির্দাল এই ব্রাঙ্মণ-হাদয়। 
রুষ্ণের বনিতে এই যোগাস্থল হয়। ৫8৯॥ 

ঈাতপরধ্য চগ্ল কেন ইসা বসাইলে। 
পৰি স্থান অপবিত্র কৈলে॥ : 

সার্বভৌম সঙ্গে তোমার কল্প হইল ক্ষয় 
কল্পাষ ঘুচিলে, জীব কৃষ্ণনাম লয় ॥ 

উঠহ অমোঘ তুমি কহ কুষ্নাম। 
অচিরে তোমারে কপ। করিব ভগবান্৯, 

শুনি কৃষ্ণ কুষ বলি অমোথ উঠিল! । 
প্রেমোন্মাদে মত্ত হৈয় নাচিতে লাগিল ॥ 
কম্পাঞ্জ পুলক স্বেদ তস্ত স্বরভঙ্ষ। 

পাভু হাবে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ ॥ 
প্রভুর চরণে ধরি করয়ে বিনয়। 

অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু দয়াময় ॥ 

এই ছার মুখে তোমার করিল নিন্দনে । 

এত বলি আপন গালে চড়ায় আপনে ॥ 

চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল। 

হাতে ধরি গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল ॥৬১ 

প্রভু আশ্বাসন করেম্পর্শি তার গাত্র। 
মার্কভৌম-নন্বন্ধে তুমি মোর শ্েহপাত্র ॥ 

সার্বতৌম-গৃহে দান দাশী যে কুন্কুর। 
সেহে। প্রিয় হয়ে মোর অন্য রহু দূর ॥ 

অপরাধ নাহি নদা লহ কুন্নাম। | 

এত বলি প্রাভু অ।ইল। সার্মভৌমস্থান।১২ 
প্রভু দেখি মার্বভৌম ধরিলা চরণে। 
প্রভূ তারে আলিগিয়। বলিল। আনে ॥ 

প্রভু কহে অমোঘ শিশু কিবা তার দোষ 
কেনে উপবান কর কেনে তারে রোষ॥ 

উঠ স্নান করি দেখ জগস্নাথ-নুখ। 
শীন্তর আমি ভোজন কর তবে মোর সুখ ॥ 
তাবৎ রহিব অমি এথাই বসিয়া! । 

যাবৎ না পাইবে তুমি প্রানাদ আনিয়!॥ 
প্রডূপাদ ধরি ভট কহিতে লাগিলা। 
মরিত অমোঘ তারে কেনে গ্িয়াইলা ॥ 
গড়ু কছেন অমোঘ শিশু তোসান বালুক 
বালক-দোষ না লয় পিতা ধাহাতে পালক 
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এবে বৈষ্ণব হৈল' তার গেল অপরাধ । 
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ 1৬৩1 
ভট কহে চল প্রভু ঈশ্বর দর্শনে । 
গান করি তাহা মুঞ্রি আমিছে! এখনে ॥ 
প্রভু কহে গোপীনাথ ইহাই রহিবা। 
প্রসাদ পাইলে ভুমি আমারে কহিবা ॥ 
এত বলি গ্রড়ু গেল৷ ঈশ্বরদর্শনে | 

ভর ম্লান দর্শন করি করিল ভোজনে | 

মেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত। 
প্রেমে মত্ত রুষ্খনাম লয় মহাশান্ত ॥ 

এঁছে চিত্র লীলা করে শচীর নন্দন। 

যেই দেখে গুনে তার বিল্ময় হয় মন ॥ 

মধালীলা ] ঠ 5 
পতি 

্ ্ প্র কঃ এ রা রি 

: এঁছে ভ্টগৃছে করে ভোজন বিলাল । 

১৫৫ 

তার মধ্যে নানাচিত্র চরিত্র গ্রাকাশ ॥১৪ 
সার্বভৌম ঘরে এই ভোজন চরিত । 
সার্বভৌম প্রীত যাহ! হৈল বিদিত £ 
যাঠীর মাতার প্রেম প্রভুর প্রমাদ । 
তক্তনন্বদ্ধে যাহ! ক্ষমিলা! অপরাধ ॥ 
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুঁমে যেইজন। 
অচিরাতে পায় মেই চৈতন্যচরণ ॥ 
শ্রীূপ রঘুনাথপদে যার আশ । 
চৈতন্যচরিতামত কহে কুষ্দাম ॥ ৩৫ ॥ 

ইতি গ্ীচৈতন্যচরিতামবতে মধ্যখণ্ডে 
সার্বভৌমগুহে ভোজনবিলাসো- 

নাম পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥ 

ইতি প্রীচেতন্তচরিতা মুতে মধযধণ্ডে প্রীচৈতস্তন্থরূপ ্রণ্তামলাল পদারবিদ্দ-সেবি বিসোদবিহাঁরি* 

গোহ্ব।মি কৃতাছুয়বোধিনী ও লুবোধিনী সমস্থিত সার্কাতৌমগৃছে ভোজনবিলাস- 

নাম পঞ্চদাপপরিচ্ছেদ ॥ ১৫॥ 

চক 

যোড়শ গরিচ্ছ্দে। 

টন 66৫ 

গোৌড়োদানং গৌভমেঘঃ সিধন্ স্বলোকন।মৃতৈঃ | 
ভবানিদগজনতাবীরুধঃ সমজীবয়ৎ ॥ ১॥ 

গৌড়মেঘঃ শ্বলোকনাখুতৈঃ (নিজাবলোকন- 

রূপামৃতিঃ ) গৌড় স্কানং ( গৌড়দেশরূপ-উদ্ভানং) 

পিঞ্চন্ তবাধিদঙ্জনতাধীরুধঃ (সংসারাগিন! তাঁপ- 

য়ে দর্জ। য। জনত1 জনলমূহাঃ তা এব বীকুধঃ 

লতাঃ তাঃ) সমজীবয়ৎ ॥ ১। 

গৌররূপ মেঘ ম্বদর্শনরপ অস্বত 

দ্বারা গৌড়দেশরূপ উদ্যানকে : সিক্ত 

করতঃ .সংসারানলে দগ্ধ জনতায়প 

লতাক্ষ জীবিত করিয়াছিলেন. ১. . 

জয় জয় গৌরচ্্ু জয় নিত্যানন্দ । 
জয়াঘ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ 
প্রভুর হইল ইচ্ছ। যাইতে বৃন্দাবন । 
শুনিয়। গ্রতাপরুদ্র হইল। বিমন ॥ 

সার্বভৌম রামানন্দ আনি দুই জন। 
দুইারে কহেন রাজ। বিনয় বচন ॥ ১।। 

নীলাপ্রি ভাঁড়ি এভুর মন অন্যত্র যাইতে ।, 
তোমরা করিহ যত্ব তাহারে রাখিতে ॥ 

তাহা বিন্থ এই রাজ্য মনে নাই ভাঁয়।, £. 
গোলাঞ্িরাখিতে করিহ অনেক উপায়। 
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দু রানি ই লী: | দি ন্ 
বে যুক্তি করে ভা কি র 
দুহে কছে রথযাত্রা বর ঈরখন |. 

কার্তিকমান আইলে করি হর নি এ জানি 

কার্তিক আইলে কে ইইবে ধড় শীত। | সব ঠার্গা কুক উদ বা 1. 
দৌলঘাত্রা' দেখি বাইহ এই ভাল রীত॥ | প্রভুর ভিয খানাগবা;গৈলা ঘর উ ৭. 
আজি কাঞ্সি করি উঠায় বিধিধ উপায়। শিবানদসেধ বায়ে সধ্মাধাগন::. 
যাইতে গম্মতি না দেন বিচ্ছেদের 'ভয় ॥ | ঘাটিয়াল অবোতধখবারে এপ ডি ॥. 

বঙ্যপি ঘ্বতগ্্র গরভু নছে নিবারণ। . | ভঙ্ষা দিয়া করেন সবার বর্ধাত পালনে 

ভক্ত ইচ্ছা বিনা তবু না করে খষন'॥ ৩॥ | পরম আনি যাঁম গায় র্পলে |... 
ভূতীয় বৎসরে মব গৌড়ের ভকতগণ। . | রেমুণা আসি-খোপীনাথ কৈলা ঘরশন |. 

নীলাচল চলিতে সবার টহল মন | আচীর্ধয করিল তাহা কীর্ভম নর্তদ, 1৭ 
সবে মিলি গেলা অদ্বৈত আচার্ষ্যের পাঁশে || নিত্যানন্দের পরিচয় সব সেবক সনে। 
প্রভু দেখিতে চলিল। আচার্ধ্য পরম উল্লাসে | বছুত সম্মান কৈলা আমি সেষকগণে ॥ 
যদাপি গ্রভুর গাজ্ঞা গৌড়ে রছিতে। | সেই রাত্রি সব মহান্ত তাহাই রিল ।- 
নিত্যানন্দপ্রতুকে প্রেমভক্কি গ্রকাশিতে ॥ | বার ক্ষীর আনি ষেবক আগেতে ধরিলা ॥ 
তথাপি চলিলা মহাপ্রতুকে দেখিতে । | ক্ষীর বটি বারে দিলা গর নিত্যানম্ম। 
নিত্যানন্দ-প্রেমচেষ্টা কে পারে বুঝিতে ॥8|| ক্ষীরগ্রামাদ পাঞা ষবার বাচিল আনন্দ 

আচার্ধ/রত্ু বিদ্যানিধি শ্লীবাম রামাই। : | মাধবপুরীর কথা গোপাল স্থাপন। 
বাসুদেব মুরারি গোবিন্দ তিন ভাই ॥ | তাহারে গোপাল যৈছে মাগিল] চত্জন ॥. 
রাঘবপণ্ডিত নিজ ধালি সাঙাইয়া।. | ভার লাগি গোপীনাধ ক্ষীর চুরি কৈল। 
কুলীনগ্রামবানী চলে পট্টডোরী লঞ্জ৷ ॥ | পুর্বে মহাপ্রত্তুর মুখে যে কৰা গুনিল ॥ 
খণ্ডবাসী নরছরি জীরঘুনন্দন | নেই কথা ধবার মধ্যে ঝছে। নিত্যানঙগ । 
সব ভক্ত চলে তার কে করে গণন॥ শুনিয়া! আচার্ধয মনে পাইল আনন্দ 1৯ 
শিবানখসেন' কয়ে ঘাটি সমাধান | : | এই মণ চলি চলি-কটক আইলা. 
সবাকে পাঁপন'কি সুখে বঞ্া যান ॥: | নাক্িগোপাল:দেখি:তাহা যেদিন রইল, ॥ 
শিবাসিনজ মে উড়িয়া পথের ঈদ্ধান। : | সাঞ্ষিগোপারপর রখা-বছে, মিত্ব্যানন্দ |. 
সবার ষর্ধাকী্ধ'করে দেয় বাগাস্থানি 8) | শুনিয়া বৈধ, মগে বাল, পার, ্ 
'সৈ বঙ্গ প্রভু গো বব ধব ঠার্রাধী।, মহাতস ম্দিত ধরার ইং 
চদা সী গন টি 



৪ লা ॥ তল ৃ  ধ ম্ গধ:. 
| 1 বিস্তার বর্মির' তাহা চদার দাম. বি 

সািতে 1 তবে প্রভুর নিমক্েধ কৈল জমিধাগ, 8. 

রাণী ধা বালা ৮ 1 শ্রিষ্ঃনানা থান রাক্ষোম মানি) 

আরবী পাঠাল শটীর নগর): তষ্ঠোদানীঅিমাম বাৎলাল্যেলননী-13$ 
নয়েজৌ আসিয়া ভাছা পবারে মিলিলা। | আচারধাযগ আদি যত ভক্গণ। 

মহাঠ্াডুষ্ধ দত. মালা সবারে শরাইলা |: | মধ্যে মধ মহাপ্রিডুকে করে নিমন্রপ॥ 
পিংকি দিকট, আইলা গুলি গৌররার। | চাতুর্াস্যান্ে পরত নিত্যানস লএ1। 
আপনে জামিয়া শু মিলিলাঈবায় ॥ | কিবা যুক্তি করে নিতি নিভৃতে বসিয়া ॥ 

আচার্য্য গরডুকে.কছে ঠারে ঠোরে ॥ 

আচার্য্য তর্জ। পড়ে কেহবুবিতে ন1 পারে 
ভার মুখ দেখি ছাঁসে শচীর নঙ্গন।. 

অঙ্গীকার জানি, জাটার্যয করেন নর্ভদ |. 

কিবা প্রীর্ঘন! কিধা! আঞ্জা। কেহ না বুঝিল। 

আলিঙ্গন ধরি গ্াডৃ তারে বিদায়দিল।১৪ 

নিত্যানন্দে কহে প্রভু শুনহ জীপাদ । 

সব] লার্জা কৈল অথ 'দরশ্ 1 : 
সব লঞ়্া আইল) পুনঃ আপন তধম ॥১৬ 

বাগীনাধ কাশীসিশ্র গ্রসাদ আমিল। 

স্বহত্তে সবায়ে প্রড়ু গ্রসাদ খাগুয়াইল। 

পূর্ন বৎসরের যার যেই বাগ স্থান। । 
তাহা সব! পাঠাইয়। করিল! বিশ্রাম | 
এইমত ভক্তগণ রহিল। চারিমাস। 

প্রভৃব-সহিতৈ করে কীর্তন বিলাস। এই আগি মাগি তুমি কয়হ প্রামাদ ॥ 

পূর্ববৎ রথধাত্রা ফাল ববে আইল। প্রতিবর্ষ নীলাচল তুমি না'আদিবে । 

ধবা লঞ গুিচাসদির প্রক্ষালিল 7১১) | গৌড়ে রহি গোর ইচ্ছা সফল করিবে |. 

ফুলীনঞজামী পউডোরী অ্গয্াধে দিল |: | তাহা মিঙ্জি করে হেন অন্য না দেখিয়ে । 

পূর্দাবৎ রথ আগে মৃত্যাদি করিল ॥ - | আমার ঘুর কর্ম তোম! ছৈতে হয়ে, 

বছ গৃত্য করি পুভূ চলিলা উদ্যানে । | নিত্যানন্ঘ কছে আমি দেহ, ভুমি থাপ: 

বাপীতীরে তাহা বাই করিল বিঝ্ঞামে ॥ | দেহ প্রাণ ভিন নহে এইত গ্রমাপ ৪ 

যা এক বি স্টেছো? দিত্্যাপন্দের দান। | অচিগ্তা শক্ষো কর তুমি সাহার ঘটন।- 

মহাভাগাবীন্ তায় সাম ককছাস ধে খয়াহ সেই করি নাহিক মিয়ম.$...... 

ঘট ভরি ভরি প্রঙুর িযেক ফল । - | তারে বিদায় দিল এত করি আলিঙগদ।১.. 

তার কাঁতিহেকে ছু মাতৃ হৈল.ঃ... ] এইসগ্ত বিধায় দিল সব তকতগণ রি 

নি জাগে রঙ এগার 'ক্কাহিল।।.:. কুলীদঞজাশী শুর্বাধৎ বৈল দিবে. রি 

লাইক, | পু আজা বার আমার ৮ র্ 
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্ 

ও 

৮ ১ 

. কনর ফ্যে হিলি 904 ৮০৮৬4 

' তবে হাঁসি কছে এু, জামির মং ॥ রর ১০ 

রুষ্নাম নিরভতর ঘাহীর' বামে *। ্ | 
সে বৈষবশ্রেঠ ভঙ তাহার: না | 

বর্ষান্তরে তারা: খুমঃ উঁছে প্র ফল রং 
»বৈষ্বের তারতম্য হু গিঙ্গাইল! ১৬ 

যাহার ঈশনৈ মুখে আইসে ককমাম়। 

তাহারে জানিহ তুমি বৈকবণধান: . নী পি নি দা ডঃ 
ক্রম করি ভূ কহে বৈষ্ধবলক্ষণ।+. গৌড়দেশ দিয়া ধার তা ধা! রী 
ধৈধব বৈষবতয় আর বৈঝষতম ॥ তুমি হৈ আজ দেই ধর হইয়া ২, 
এইমত সব বৈধব গৌড়েরে চলিলা। | শুনি গডুর বানী হে মী মে হিটারয়। 1. 
বিদযানিধি সে বৎসর নীলাি রহিল ॥ | ভু সনে অতি হঠ কড়ু ভাল নয়" 

ছুহে কহে এবে বর্ষ। চলিতে ক |: 
বিজয়া দশমী আইলে অবস্থা চলিবা 1 
আনন বাঁরষা প্রভু দৈল লমাধান। 
বিজয়াদশমী দিনে করিলা প্রয়াণ 
জগন্নাথের প্রসাদ গুড়ু যত পাঞাছিল!। 
কড়ার চন্দন ভোর সব পক্ষে লইল ॥ ২১। 

ত্বন্নপ সহিত তার হয় সখ্য গ্রীতি। 
দুইজনে রূষফথা একন্থানে স্থিতি 8১৭। 
গ্দাধরপঞ্জিতে তেঁছে পুনঃ মন্ত্র দিল। 
ওড়ন যতীর দিনে যাত্রাদি দেখিল ॥ 
জগলাথ পরেন তাতে মাড়ুয়া বসন। 
দেখিয়া স্ঘণ ছল বিদ্যানিধিয় মন | 
সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আমিয়া। জগয়াখে আজা মাথি প্রভাতে চলিল।। 
দুই ভাই চড়ায় তাঁর়ে হাসিয়া হানি ॥ | উড়িয়া ভক্তগণ সঙ্গে পাছে চলি আইলা। 
গাল ফুলিল আচার্য অন্তরে উল্লাস। [উড়িয়া ভক্েরে প্রভু বন্ধে নিবর্তাইলা। 
বিস্তারি বর্ণিল! ইছা বলগাবন দাস 1১৮1 
এইমত প্রত আমেম গৌঁড়ের ভকগণ | 
প্রদ্ু সঙ্গে রহি কয়েন যাত্রা দরশন ॥. 
তার মধো মে.ধে বর্ষে আছয়ে বিশেষ ॥ 
বিস্তারিক়- তাহ পাছে কহিব বিশেষ ॥ 

মিজগণ লা প্রভু ভবানীপুর আইল 
রাখানঙ্গ আইল। পাছে দোলাতে, চড়িযা | 
বাণীনাধ বহু গ্রনাদ দিল পাঠাইফ॥ 
প্রসাদ ভোষন করি-ুখাই রহিনা।, | রে 

সপ ৭ 

'প্রাতঃকালে চলি [প্র তুষদেখর হল 
৭ 

ও . এইমত মহাঁজাতুর সারি বর্ষ গেল। 'কটক: ছা লা গোপাধ দীপ: 
১ঙ্গিণ যাইতে: আসিতে ই ধর্ষ সি 25১৭৭ ০ ্ । 

ন্সার সই বির্ঘ টাঁছে কদম যাইতে। 1 

ছাসাসহঠ এছ মাপায়েচলিতৈ ৪1. 
ৰ টি, ডের, জগ লই 
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42 উপ 2 
? 4 দা ১৭ লি ২) 

. তুর রসে না ৫ বেগ 9 রি ; 
তি ৃ কে ৃ [মেরে ৩] ₹ুফু রক ফুহে অজ মেতে বরিষ় £:; টা. 

তার, রা নাঃ টি রী মন | মত কফ নামি খা তিভূবনে 1.4. , 

উঠি মহা হালে কল আনিহর॥ 'কুধকোয)হয় যার ছুরে ঘরশনে |... 
পুনঃ সৃতি কমিরাগা ক্রম! প্রগাছ 1 ৃ নৌকাতে, চড়িয়।। প্রভু নদী; হল পায় ॥ 

প্রভু রুপা তার দু ঠকল আলাম | জ্যোৎল্গাবতী রাবি. চলি. আইল! চুপ । 
সুশ্থ করি রামামন্দ রাজ! বধাইলা | | রাতে রহি তাহ! পাতে গানকত্য কৈর। 
কায়মানোবাকো. পু তারে ক্পা কৈলা॥ | হেনকালেজগয্নাখের মহএাসাদ আইল, 7৭. 

এছে কূপ! তার উপর কৈল গৌরধাম। | রাজার. আজ্ায়,পড়িছা গতি দিনে দিদে। 

প্রতাপরু্র সন্লা্তা যাতে ছৈল নাম ॥ | বছত প্রসা পাঠায় দিয়া বু জনে |... 
রাঞ্জপাত্তণ কৈল প্রভুর বন্দন। স্বগণ সছিত গুভূ প্রধাদ অঙ্গীকরি |. 

রাজারে-বিদায় দিল খটীর নন্দন ॥ ২৪॥ | উঠিয়া! চলিল। গ্রাভু বলি হরি হরি ॥ 
রামানন্দ মঙ্গরাজ ভীংরিচন্দন | .. 
সঙ্গে যেবা করি চলে এই তিমজন ॥ 
প্রভু সঙ্গে পুরীগোসাঞ্ি স্বরূপ দামোদর 
ভগদানন্দ গোবিদা মুকুন্দ কাশীশ্বর ॥ 
হরিমাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বঙ্ধেশ্বর ॥ 
গোপীনাথাচার্ধয আর পণ্ডিত দামোদর ॥ 
রামই নন্বাই আর বহু ভৃত্যগণ। '. 
প্রধান কহিল, সবার কে করে গণনঃ২। 
গদাধরপঞ্ডিত যবে মন্দেতে.চুলিল].।. 

ক্ষেত্রসন্না।ন ন] ছাঁড়িহ প্রভূ নিষেধিল। ॥ নি 
পণ্ডিত কহে-বাহা তুমি.মেই নীলাচল... 
কেত্রস্্যার মোর বাউরক রনাতল, 8... 

| এছ বহে ইহ, কর. গা পীনাখ সে ৩.. 
1.-.7..পাগুত করে /কোি-সেবা গান: 
ঃ ) রী ভূ ক্থেযেব ছাডিবেলায়ার মায়ায় . 
টি 1? রে নো শস ভন টি - 

বাহির আমি রাজ1 আজ্ঞ। পঙ্জী লেখা হল। 

নিঙ্বরাজ্যে বিষয়ী যত তাঁরে পাঠাইল ॥ 
গ্রামে গ্রামে নুতন আঁবান করিবা। 

পাঁচ মাত মব্যগৃহ সামগ্রী ভরিবা ॥ 
আপনে গুভু লঞ তাহা উত্তরিবা। 

রাতিদিন বেত্র হস্তে মেবন করিবা | 

দুই মহাপাত্র হরিচলগন মঙ্গরাজ। 
তারে আতা! দিল রাজ কর সব কাজ ॥২৫ 
এক নব্য মৌকা রাগ আনি নদীতীরে। 
বাহ! পরশু ্থান, করি খাবে নদীপারে ॥ 
তাহা সপ্ত. রোপণ কর.মহাতীর্ঘ করি। 
নিতা মান কি ষ্ঠ তাহা বেন সরি 



আই দেখিতে বাব,ন। খাব ভোষালাগি। 
গ্রতিজ্ঞা সেবাত্যাগদো মতা আমিড়াগী। 
এত ধলি পণ্ডিত গোসাঞ্জি গুথক চলিলা। 

ফটক আনি প্রত তায়ে সঙ্গে আনাইলা॥ 
পণ্ডিতের গৌরব গ্রেম বুষন মা খায়। 
গুতিজ্ঞা কষ্চসেন! ছাড়িল। তৃণপ্রায়া৩ .॥ 

তাছার চরিত্রে প্রভূ অন্তরে সন্তোষ । 

' ভার হাতে ধরি কছে করিপ্রগয়র়োষ॥ 

গ্রতিজ্ঞ।সেবাছাড়িবেএই তোমামউদেশ । 

মেই নিদ্ধ হেল ছাড়ি আইলে দূরদেশ ॥ 
আম] সহ রহিতে চাহ বা নিজ তুখ। 

তোমার দুই ধর্ম যায় আমার হয় দুঃখ। 

মোর সুখ ঢাহ যদি নীলাচলে চল। 

আমার শপথ যদি আর কিছু বল | 
এত বলি মহাগুড়ু মৌকাতে চড়িল!। 
মুচ্ছিত হুইয়৷ পণ্ডিত তাহাই পড়িলা ॥ 
পিতেলঞাযেতেনার্ফভৌমেআজ্ঞ।দিল। 
ভট্টাচার্যা কছে উঠ এছে গুড়ুর লীল1॥ 

তুমি জান কুষ নিজ প্রাতিজ। ছাড়িলা। 

ভক্তব্লুপাবশেভীম্ষের প্রতিজ্ঞ! রাখিল। ॥৩১ 

তগাহি শ্রীমন্তাগবতে প্রথমন্কন্ধে নবমাধা|র়ে 

চতুস্ত্রংশক্লেক-- 

শ্বনিগমমপহায় ম প্রতিজ্ঞ. 

মৃতষধি কর্ত,মবপ,তে। রণস্থঃ | 

ধতরথচরণো হত্যয়াচ্চলদ্ গু. 

হয়রিব হস্তমিভং গতোত্তরীরঃ | ২। 

গ্বনিগমং (জশস্ত্র এবাহং সাছাধামান্ করি" 

খ্যামীতি স্ব গ্রতিজ্ঞ।দ্) জপহার় (হি) মৎগ্রতিজ্ঞ।ং 
(ধরষ্ৎ শশ্রং গ্রাহছিষা।বীতোবং রূপাং গ্রতিজঞাং) 
খভং.( সত্যং ঘখ! তবতি.তখা ) জনিক€ং (বা) 

সঃ (লদ্ এব) জর) ( রবী ) 
8ওরখটাপঃ | ধড) রখচনন চজ। যেন 7). ইিকং 

( হিম). হতং!ছ়ি। ( নিংহঃ). ইব জড়ায়াৎ 
( অড়িছুধদূ'অধাধৎ। তথায় সংয়ন্থেগ মহ্যানাটা- 
বিট উন সারে গতিপ্ং ) চলদ্থঃ 
(লস্বী গো? পৃথী যন্মাতেনৈব সাবৃস্তেণ পথি) 
গতোতবরীয়ঃ (গতং গতিতম্ উত্তরীনং বস ধন 
 ষে গড়ি? তবু)1২1 

খনি নিজ্জ গ্রতিক্জা পরিতাগ করতঃ 
আমার ( ভীদ্দের) াতিঞজা স্তা করি- 

বার জন্য নহুস। অঞ্চগুনের রখ হইতে 

অবতরণ পৃর্ধাক চক্রুধারণ করিয়া, ইর্তী 

মারিতে সিংহ যেমন ধাবিত হয়, তদ্রপ 

আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, 
তৎকান্ে বাহার সংরস্তে পৃথিবী গতি 

পদে কম্পিত হইতে লাগিল এবং ধাহার 

উত্তরীয় বমন অঙ্গ হইতে ম্বলিত হইত্তে- 

ছিল, এবন্িধ মুকুম্দ আমার গতি 
হউন ॥ ২॥ 

এইমত গুতু তোমার বিব্লহ মহিয়া। 
তোমার এ্রতিজা রক্ষা] কৈল যতনকরিয়া। 
এইমত কহি তারে গকোধ করিল]। 
দুইজন শোকাকুলি শীলাচলে জাইলা ॥ 
গুডু লাগি ধর্মকর্ম হ।ড়ে ভত্তগণ | 

'| ভক্তপন্্ হানি গড়ুর ন] হয় সহন। 

প্রেমের বিবর্ত ইহ1 গুনে মেই জন। 

অটিরে মিলয় তারে চৈতনাচরণ ॥ ২২ ! 

দুই রাজপার যেই পাড়ু গজেরায়। . 
যাজণুর, আসি তায দিলেন! বিধায় ॥ 

গা ব্দায় দিলি রায় রায় গুড়ু মনে। 

করণ! রামামঙ্গ য্জে রাঝিটিনে. ॥. 

প্রতিগাসে বার 'আর্গায়, রাষমুত্যাদ | 
খু 

রাগৃে লানাজঃবানরয়ে রন... 
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এইমত চলি গরু রেমুনা আইল! । 
তছ! হৈতে রামানন্দ বিদায় করিল। 1 
ভূমিতে পড়িল! রায় নাহিক চেতন । 
রায় কোলে করি প্রভু করয়ে ক্রন্দন ॥ 

রায়ের বিদায় কথা না বায় কথন। 

কহিতে না পারি এই তাহার বন ॥৩৩। 

তবে ওডদেশসীম] গুভু চলি আইলা । 
তাঁহ। রাজঅধিকারী প্রভুরে মিলিল। ॥ 
দিন দুই চারি তেঁহে৷ করিলা সেবন । 

আগে চলিবার সেই কছে বিবরণ ॥ 

মদ্যপ যবনরাজের আগে অধিকার । 
তার ভয়ে কেছে! পথে নারে চলিবার॥ 

পিচ্ছলদ। পর্য্যন্ত সব তার অধিকার । 

তার ভয়ে নদী কেহে। হৈতে নারে পার। 

দিনকথে! রহ সন্ধি করি ভার সনে | 

মুখেতে দৌকায় তোম। করাব গমনে ॥ 
ছেনকালে মেই বনের এক চর। 

উড়িয়া কটকে আইল করি বেশাশুর | 

গ্রাভুর অদ্ভুত নেই চরিত্র দেখিয়া । 
হিন্দু চর কহে সেই যবন-ঠাঞ্ি গিয়] ॥ 
এক ময়্যানী আইল। জগন্নাথ হৈতে। 

অনেক পিজপুরষ লোক হয় তার মাথে। 

নিরন্তর মবে করে কৃষ্সন্কীর্তন | 

হবে হানে গায় নাটে ক্রয়ে তন্দন ॥ 

পেক্ষ লক্গ লোক আইসে দেখিতে তীহারে। 

তাহ] দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে ॥ 

সেই নব লোক হয় বাতুলের শ্রায়। 

কৃষ্ণ কছি নাচে কান্দে গড়াগড়ি ধায় ॥৩৫। 

কছিবার কথ] নছে দেখিলে মে জানি। 

তাহার প্রভাবে তারে ঈশ্বর করি মানি॥ 
গত কছি সেইটর হরি, কফ গায়। 

হালে কীনদে দাকেগার বালের গায়। 

এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল। 
আপন বিশ্বাস উড়িয়া স্থান পাঠাইল ॥ 
বিশ্বাস আসিয়| প্রভুর চরণ বন্দিল। 
'কুষ কৃষ্ণ কছে প্রেমে বিহ্বল হইল ।৩১। 
ধৈর্য্য করি উড়িয়াকে কহে নমস্করি। 

তোমার ঠাঞ্জ পাঠাইল শ্লেচ্ছ অধিকারী॥ 
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এখানে আনিয়! । 

যবনাধিকারী যায় গরভুরে দেখিয়] ॥ 
বহুত উৎকণ্ঠ। তার করিয়াছে বিনয়। 
তোমা মনে এই সন্ধি নাহি যুদ্ধ ভয়॥ 

গুনি মহাপাত্র কহে হইয়! বিম্ময়। 

মদ্যপ যবনের চিত্ত এছে কে করয়। 

প্রভুর গ্রতাঁপে তার মন ফিরি গেল। 

দর্শন শ্রুবণে যার জগৎ তরিল 1 ৩৭ | 

এত বলি বিশ্বাগেরে কহেন বচন। 

ভাগ্য তার আনি করুন গভূর দর্শন ॥ 
গ্রতীত করিয়ে তবে নিরম্ত্র হইয়া। 

আগিবেন মঙ্গে পাঁচ সাত ভূত্য লয়! | 

বিশ্বাম য/ইয়! তারে সকল কহিল । 

হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল ॥ 

দূরে হৈতে প্রভূ দেখি ভূমিতে পড়িয়া । 
দণ্ডবৎ করে অশ্রঠগুলকিত হয়া ॥ ৩৮ ॥ 

মহাপাত্র আশিল তারে করিয়। সম্মান। 

যোড়হাতে প্রভু আগে লয় বষ্নাম ॥ 

অধম যবনকুলে কেনে জন্ম হইল। 

বিধি মোরে হিম্দুকুলে কেনে না সৃজিল ॥ 
হিচ্ছু হৈলে পাইতু" তোমার চরণমন্নিধাঁন। 
বার্থ মোর এই দেহ যাউক পরাণ ॥ 

এত গুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া । 
গুডূকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া ॥ 

চাল পবিত্র ধার ভ্রীনাম আব্ণ। 

হন তোমার এই জীব পাইল নে রা 
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উহার যে এই গতি কি ইহা বিশ্ময়। 

০২০ দার এই মত হয় ॥৩৯| 

ওথা'হ ভ্রীমগ্কাগবতে তৃতীয়ন্কন্ধে তয়স্তিংশ- 

ধ্যারে যষ্টফ্রোক2- 

যম্(মধেয়শবণাঙু কীর্তন 

যৎ গ্রহবণাদ্যৎস্মরণাদপি কিৎ। 

শ্বদে।ংপি লগ্যঃ সবনায় কল্পতে 

কুতঃ পুনন্তে ভগবয়,দর্শনাৎ॥ ৩॥ 

. যৎ্নামধেয় শ্রবণ কীর্তনাৎ ( নামধেয্ শ্রব- 

ণানুকীর্তনঞ্চ তথ্মাৎ ) যৎ প্রহ্বণাৎ (নমস্কারাৎ) 

যৎল্মরণাৎ অপি কঠিৎ শ্ব/দঃ ( শ্বপচঃ ) অপি সদ্যঃ 

সবনায় ( সোম্যাগাঁয়) কল্পাযতে (যোগ্যঃ ভবতি ) 

ভগবন্ তে 'খনাৎ পুনঃ কৃতঃ॥ ৩ ॥ 

মীহার নাম শ্রবণ ও কীর্ভন অথব। 

বাহাকে নমস্কার কিন্বা ধাহাকে স্মরণ 

করিয়া শ্বপচও তৎক্ষণাৎ গুচি হইয়। 

পোঁমযাগের নিমিত্ব যোগ্য হয়; হে 

ভগণনৃ! নেই তুমি, তোমার দর্শনে 

পবিত্র হইবে, এ পিষয়ে বক্তব্য কি? ॥৩| 

পন গহাপভু তাবে কুপ!দুষ্টি করি। 

২1 2 হে দা কহ কুঞ্হরি' | 

এেই কহে মোরে যদি কৈলে অরঙ্গগকার | 
এক আজ্ঞ। দেহ মরেকরে নেতো]মার। 

খোত্রাহ্ষণবৈষ্বহিং'মাকরিয়1ছেগঅপার | 

নেই পাপ ঠহতে মোর হউক নিস্তার 18৪০| 

তবে মুকুন্দ দত্ত কহে শুন মহাশয়। 

গক্গাতীরে যাইতে মহাখ্রভুর মন হয় || 

তাহা যাইতে কর তুমি হায় গ্রকার। 

এই বড় আজ্ঞ। এই বড় উপকার ॥ 

তবে সেই অহাএভুর চরণ বন্দিয়া। 

হষ্ট হেয়। চলে নব। বন্দনা করিয়। ॥ 

প্রীঞ্রীচৈতগ্যচরিতামূত। [ যোড়শ গরিচ্ছেদ। 

মহাপাত্র তাহা মনে কৈল কোল]কুলি। 

অনেক »।মগ্রী দিয়া করিল মিতালি | 

গ্রতঃনালে নেই বছ নৌকা মাজা ইয়। 
গ্রতুকে আনিতে দিল বিশাস পাঠায় ॥ 
মহাঁপাত্র চলি আইলা মহাপ্রভুনণে। 

শ্লেচ্ছ আমি কৈল প্রভুর চরণ বনদনে?8১ 

এক নবীন নৌকার মধ্যে তার ঘর । 
মগণে চড়াইল গ্াভুকে তাহার উপর | 

মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিল বিদায়। 

কান্দিতে কান্দিতে মেই তীরে রহি চায়ঃ 

জলদশুয ভয়ে মেই যবন চলিল। 

দশ নৌকা ভরি বছ সৈন্য মঙ্গে লৈল ॥ 
মঞ্জেখর ু্ট নদে পার করাইল। 

। পিচ্ছলদা পর্য্যস্ত মেই যবন আইল ॥ 

তারে বিদায় দিল প্রভূ মেই গ্রাম হৈতে। 

মেকালে তাহ।র চেষ্টা নাপারি বর্ণিতে ॥ 

অলৌকিক লীলা করে জীকুষটৈতন্য | 

মেই ইহা শুনে তার জন্ম দেহ ধন্য ॥ 

মেই নৌকা চড়ি 'প্রভুগাইল পানিহাটি। 
ন[বিকেরে পরাইল নিজ কৃপাশ।টি ॥3২। 

গরভু আইলা করি লোকে হৈল কোলাহল 

মনুষো ভরিল সব জল আরশ্ল॥ 

র/ঘবপণ্ডিত আি গাভূ লৈঞ্। গেলা । 

পথে বড় লোকভাড় কষ্টরেসৃষ্টে আইলা ॥ 
একদিন তাহ] ম।ত্র করিল নিবান। 

প্রাতে কুমারহট্ট আইলা যাহ! ্রীিবান॥ 
ত|হ] হৈতে আগে গেল৷ শিবানন্দ ঘর | 

বাসুদেব গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর ॥৪৩॥ 

বাঁচম্পতি-গৃহে ভু যেমন্তে রহিল] | 

লোক ভীড় ভয়ে যৈছে কুলীয়া আইলা ॥ 

মধবদান গৃহে তাহা শচীর নন্দন । 

লক্ষ কোটি লোক তাহা পাইল দর্শন ॥ 
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সাত দিন রহি তাঁহ। লোক নিস্তারিলা | 

শ[স্তিপুরে আচার্য্যের ঘবে এছে গেলা ॥ 

দিন দ্ুঈ চারি প্রভূ তাহাই রহিলা। 

শচীমাতা আনি তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা | 

তবে রামকেলি গ্রাম প্রভু মৈছে গেলা । 
নাটশাল] হৈতে যৈছে পুনঃ ফিরি আইল।॥ 

শান্তিপুরে পুনঃ ঠকলা দশ দিন বান। 

বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দান ॥ 

অতএব ইহা তাঁর না কৈল বিস্ত।র। 

পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাঢয়ে অপার | 
তার মধ্যে মিলিল। যৈছে রূপ মনাতন। 

হৃণিংহানন্দ কৈল যৈছে পথের স।জন ॥ 
নুত্রমধ্যে সেই লীলা আমিহ বর্ণিল। 

অতএব পুনঃ তাহা ইই। না! লিখিল ॥৪8৫॥ 
পুনরপি গাু যদি শান্তিপুর আইলা ।, 
রঘুনাথ দান তবে আমিয়। মিলিল] ॥ 

হিরণদান গরোবর্দন দুই সহোদর । 

সগুগ্রাম বার লক্ষ গুদ্রার ঈশ্বর ॥ 

মহৈশ্বর্য/বুক্ষ দুঁহে বদ।নয ব্রান্মণ্য। 

অদাচার মতকুল ধান্মিক অগ্রগণ্য | 

নদীয়াবাশী ব্র।ঙ্গণের উপজীব্য গ্রাঁয়। 

অর্থ ভূমি দান দিয়! করেন মহায়। 

শীলাম্বর চক্রবন্তী আরাদ্য দু'হার। 
চক্রবর্তী করে ছু'হার ভ্রাতু ব্যবহার ॥ 
মিশ্রপুরন্দরে পূর্বে করেছেন মেবনে | 
অতএব প্রভুরে ছুহে ভালরীতে জানে।॥৪৬ 
সেই গোবদ্জনের পুত্র রঘূনাথ দাগ । 
বাল্যকাল হৈতে তেঁহো! বিষয়ে উদাস ॥ 
নন্ন্যান করি গভূ যবে শাস্তিপুর আইল]। 
তবে আমি রঘুমাথ তাহারে মিলিল। ॥ 
গ্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। 
প্রাভূপাদল্গর্শ কৈল করুণ! করিয়া ॥ 

তার পিতা সদা! করে আচার্য মেবন। 

অতএব আচার্য্য তারে হইল গুসন্ন ॥ 

আ|চাধ্য গ্রমাদে পাইল গভর শেষপাত। 
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত ৪৭ 

প্রভু তারে বিদ।য় দিয়! গেলা নীলাচল । 
তেহে! ঘরে আনি হৈল। প্রেমেতেপাগল ॥ 

বারবার পলায় তেহে নীলাপ্রি যাইতে । 

পিত। তারে বান্ধি রাখে আনি পথ হৈতে ॥ 

পঞ্চ পাইকে তারে রাখে রাত্রিদিনে | 
চারি সেবক এক বিপ্র রহে তার মনে ॥ 

এই দশ জনে তারে রাখে নিরন্তর | 

নীল।চল যাইতে না পায় দুঃখিত অন্তর | 
এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুর আইল।। 

শুনি পিত। ঠাঞ্ি রঘুনাথ নিবেদিল] ॥ 
আজ্ঞ। দেহ যাই দেখি প্রাভূর চরণ । 

'অন্যথ! না রহে মোর শরীর জীবন ॥8৮| 

শুনি তার পিতা! বহুলোক দ্রব্য দিয়া । 

পাঠ।ইল তারে শীন্তর আনিহ বলিয়া ॥ 

মাত দিন শান্তিপুরে প্রভু মঙ্গে রহে। 

রাত্রিদিন তি'হে। এই মনঃকথা কহে ॥ 

রক্ষকের হাতে আমি কেমনে ছুটিব। 
কেমণে এাভুর নঙ্গে নীলাচল যাব ॥ 

নর্বাজ্ঞ গৌরাঙ্ষ গু জানি তার মন। 
শিক্ষারূপ কহে তরে আশ্মান বচন ॥ 

স্থির হঞ। ঘরে যাহ ন। হইও বাতুল। 

ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবদিন্ধু-কুল 1৪৯| 

মক্ট নৈরাগ্য না করিহ শোক দেখাইয়] | 
যথাযোগ্য বিষয় ভুগ্গ অনানক্ত হেএও| ॥ 

অন্তরনিষ্ঠা কর বাহে লোক ব্যবহার | 

অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন উদ্ধার ॥ 

রন্দাবন দেখি যবে অ।মিব নীলাচলে। 
তবে ভুমি আম। পাশ আমিহ কোন ছলে] 
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॥ 

৭ চি ১৮৬ পাত ও 

মেবাঁলে সে ছল রুষ ক পুরাবেতোগাঁদে? | বার্ড 

ক্চকৃপাযারে তারেকেরাখিতেপারের€* | 
এত কহি মহাগ্রভূ বিদায়, তারে দিল। 

ঘুরে আসি হো গ্রড়ুর শিক্ষা আচরিন । 
বহ্য বৈরাগ্য বাউলতা মঞল ছাড়িয়া । 

 থাযুক্ধ কার্ধা করে অনাঁসক্ত হঞা ॥ 
দেখ্িতীর পিতা! মাতা বড় তুষ্ট হৈগ। 
তার আবরণে কিছু শিথিল হইল ॥ 

ইই। গ্রড়ু একত্র করি সব ভক্তগণ্ণ। 

অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি আর যত জন ॥ 

মবা! আলিঙ্গন করি কছেন গোপাঞ্জি | 

সবে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচল যাঁইঃ১ 
সব! নহিত হৈল আমার ইহার মিলন। 
এ বর্ষ নীলাদ্রি কেছে। না! করিহ গমন | 

আ।মি ক্তাহা। হৈতে অবশ্য বৃন্দাবন যাব। 
মবে আজ্ঞা দেহ তবে নির্বিজ্কে আসিব । 
মাতার চরণ ধরি বছ বিনয় কৈল। 
রন্দাধন যাইতে তার আজ্ঞা লইল 
'বে নবদ্ধীপে তারে দিল পাঠাইয়।। 
নীলাদ্রি চলিলা মব ভক্ত লৈয়া 
যেই মধ লোক পথে করয়ে মেবন। 

শ্ুখে নীলাচলে আইল] শরচীর নন্দন ॥ 
প্রভু আদি জগন্নাথ দরখন কৈল। 
মহাপ্রতু আইল! গ্রামে কোলাহল হৈল ॥ 
আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়। মিলিল।। - 

প্রেমে আলিঙ্গন প্রভু নবারে করিল| | 

 কাশীমিশ্র রামানন্দ প্রদ্যন্স সার্বভৌম । 
ঘাণীনাথ গিরি আদি যত ভঞ্ভগণণ ॥. 
গদাধরপত্ডিত আসি গ্রভূয়ে মিলিল!। 

মহজেক বে হৈলমিজ: ভগ্ন . 

লঙ্গ লগা: লোক আইংমে [কৌগুষ খচিত ) 
লোটকররজে পথ না পারি চলিতে 8. 
বাছা রছি হী ঘর প্রাচীর ছয় চর্ণ। -. 
বাহ! নেঙজ পড়ে ভাঙা! দেখে লোবপুর্ণ 
কষ্টসৃষ্ট করি গেলাম রামকেলী গ্রাম .. 
আমার ঠাঞ্জিআইল1 রপসমাতনমা ম8$1 
দুই ভাই ভক্তরাজ রুষ্কপাপাতর। 
ব্যবহারে মহামন্ত্রী হয়ে াজপান্র ॥ 
বিদ্যা ভ্জি বুদ্ধিবলে পরম গ্রবীণ। 
তবু আপমাকষে ঘানে তৃণ হতে হীন ॥ 
তার দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে | 

আমি তুষ্ট হএ] তবে কহিল দ্বৃহারে॥ 
উত্তম হঞ1 হীন করি মান আপনারে । 

অচিরে করিবে কষ ছু'হার উদ্ধারে ॥ 

এত কছি আমি তারে বিদায় যবে দিল ॥ 

গমনকালে মনাতন গ্রাহেলী পড়িল 15388 
যাহা সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি। 

বম্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী ॥ 
তবে আমি শুনিলমাত্র না কৈল অবধান। 
পরাতে চলি আইলাম নাটশাল। গ্রায ॥ 

রাত্বিকাঁলে আমি মনে বিচার করিল। 

সনাতন আমায়ে কি প্রাহ্রেলী কহিল ॥ 

ভালত কছিল এই আমার এত লোক সঙ্গে 

লোক দেখিকছিবেমোরে এইএফটজে ৪8৬ 

দুল ভুর্গন সেই নির্জন বন্দাধন।". 

একলা যাইব কিনব: সঙ্গে একজন |. 

মাধবে্ীপুরী ভাই গেলা অর, এ 
সবার অগ্রেতে গ্রভূ কহিতে লাগিল] 1৫৩ প্ বাধিরাাধাষি পাতি মাহি খায়? 
র্ “বুনদাবু ধা আমি শীড়দেশ খিয়া। এ] | 
০ ৩৫০৯৮: ই 2, (৯৭২ ০১ 

টুটিধ মাতা আর গার উর দেবর 01 
১: 



বিল জার শপে পৃ বা ঈরণে।, 
 নিরুদ্ধ হই পুনঃ আইঙু- জাতীর 4878 স্যার এই ইচ্ছা পণ্ডিত ফৈলা. মির ] 

ভণ্ডটার্শে রাখি 'লাইলীমনিজ নিজপ্ৰাতফ | সবার ইচ্ছায় এছু চার়িমা রহিলা$.. 

আঁ সক্গে আইল সবে পাঁচ ছয়'জনে ৪ 1-ুনিয়া এতাঁপরুদ্র আনন্দিত হৈলী ০৯ 

নির্ধিয়ে একে কৈছে-যাই বৃক্ধীবন |: - ; যেই দিব্য গদাধর কৈল নিমন্ত।.. 

সবে গিলি যুকি দেহ হইয়া, গ্রান্ন। তাহা ভিক্ষা কৈলা প্রভু লঞা ত্তগ7,8 এ 

গদাধরে ছাড়ি গেলাম ইঞো। ছুঃখ পাইল। ভিক্ষাতে পঙ্ডিতের গ্েহ প্রভুর আগ্াদন ॥ 

সেই হেতু হম্দারন যাইতে নারিল ॥ মনুষোর শক্কো ছুই ন। হয় বর্ণন ॥ 

তবে গঞ্ধাধর প্রভুর পায়েতে ধরিয়া। | এইমত গোরুলীল! অনন্ত অপার। 
বিনয় করিয়া কহে প্রেমাবি্ ঠহয়। ॥. | সংক্ষেপে কহিয়ে কহু। না যায় বিত্তার.॥. 

ভুমি বাছা রহ সেই হয় রন্দাবন। | মহআবদনে.কছে আপনে অনন্ত. 

তাহা গঙ্গা হমুন। ভীহ। সর্ধ তীর্ঘগণ | | তবু এক দিনের তেঁছে। নাহি পায় অস্ত ॥, 
তবু বৃন্দাবন যাহ লোক শিক্ষাইতে। | গ্ীরপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 

সেইত করিবে যেই লয় তোমারচি তে।৫৮: টৈতন্যচরিতা্বত কহে কুষ্*দায় 1৬৭1 

এই আগে আইল গুভূ্ বর্ধা চারি মাস। 
এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস ॥ | ইতি গ্রীচৈতম্যচরিতান্বতে মধ্যখণ্ডে পুনঃ 

পাছে সেই আচরিব! যেই তোমার মনুন। গোৌড়গমনবিসাসমাম. ফোড়শ 

আপন ইচ্ছায় চল, রহ, কে কয়ে বারণ॥| পরিচ্ছেদ || ১৬ | 

ইতি প্রীচতন্ভচরিতামূতে মধাখণ্ডে গ্রচৈত্ডঙ্বরূপ শতামলালপদারবিদ্বসেবি খিনোদ বিহারি” 

গোস্বামি ককতা্বয়বৌধিনী ও সুবোধিনী সম্বিত পুনঃ গৌড়গমনবিলান- 
নাম যোড়শপরিচ্ছেদ ॥ ১৬৪ 

গর বরিওতটি 

সপ্ডদূশ পরিচ্ছেদ । মিরা 

গচ্ছন বা 'লীয়ে টিপি জাপকান্ ) সহ ত্যান্ ( ধু সহ ্, ্ 

পোষন সহাচ্ধযান বি কি). বাং আন্) বে ১৪ টা 

৫ সৃদ্যাবনং জা পু
 টা 

এ ;০ ৪ 

রি ঠা, ৫ রর জগৌরাদ ু শাধাস । গমন মক টা 

ঢা ফিতে; পাবিদনা, ব্যয়! নি: ছ্ রঃ ডি. 



৯৬৬ প্রীতচরিতাসত। রি [ধা পা | 

পক্ষিগণকে প্রেমারি করতঃ. রুষনায়: -পধ্রণর রাহা অকরাগাগিক রা 
জাঁপক ও আপনার লহিত উদ বৃতা ইহার, ইচ্ছী আছে সর্বতীর্ঘ করিতে ॥ 
করাইয়াছিলেন 9 - 1 | ইহার সঙ্গেতে আছে বিগ্র এক ভূতা। 

উদ 11 ইঞ্ো-পথে করিবেন সেবা ভিক্ষাকৃতা।, 
জয় জয় গৌরচশ্্র জয় নিত্যানদ। ইই। সঙ্গে লছ যদি হয় সবার সুখ । 
জয়াস্ৈতচন্্র জয় গৌরভক্তর্ন্দ ॥ বনপথে যেতে তোগার'নছে কোন দুঃখ ॥ 
শরৎকাল আইল প্রভূ চলিতে কৈল মতি || এই বিপ্র বহি লবে বন্তরাস্বভাজন। 
রাখানন্দ শ্বরূপ সঙ্গে নিডূতে যুকতি ॥ | ভট্টাচার্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন।8॥ 
গোর সহায় কর যদি ভুমি দুই জন। | তাহার বচন গ্রাড়ু অঙ্গীকার কৈল। 
তবে আমি যাই দেখি প্রীরদ্দাবন ॥ বলভদ্র ভটীচার্ধ্য সঙ্গে করি লৈল। 

' রাত্রে উঠি বনপথে পলাইয়া যাব। পূর্ব রাত্রে জগন্নাথের আজ্ঞা লইয়া । 
একল! চলিব সঙ্গে কাহো না লইব ॥১1 | শেষ রাত্রে উঠি গুভু চলিল। লুকাইয়!। 
কেছো যদি সঙ্গে লৈতে উঠি পাছে ধায়। | গ্রাতঃকালে ভক্কগণ গুভূ না দেখিয়া (৫1 
সবারে রাখিবে যেন কেহো নাহি যায় ॥ | অন্বেষণ করি বুলে ব্যাকুল হুইয়।॥ 
প্রসন্ন হয়া আজ্ঞা দিবে ন1 মাঁনিবে ছুঃখ । | শ্বরূপ গোসাঞ্ি মবার কৈল নিবাঁরণ। 
তোমা সবার সুখে, পথে হবে মোর সুখ নিবৃত্ত হএা রহে মবে জানি প্রাতুর মন ॥ 
দুইজন কহে তুমি ঈশ্বর ব্বতজ্র। প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি গ্াড়ু উপপথে চলিলা | 
যেই ইচ্ছ! সেই করিবে নহ পরতত্ত্র। কটক ডাহিনে করি বনে প্রাবেশিলা ॥৫1 
কিন্ত আম! ছুহার শুন এক নিবেদন | [নির্জন বনে চলে গুতু কুষ্ণনাম লয় | 
তোমার সুখে আমারসুখ কহিলেআপন ॥ হততী ব্যাত্র পথ ছাড়ে প্রাভূরে দেখিয়া | 
আমা দুহার মনে তবে বড় স্খ হয়। পালে পালে ব্যাস্ত হস্তী গণ্ড শুকরগণ । 

এক দিবেদন যদি ধর দয়াময় ॥২। তার মধ্যে আবেশে ধীডূ করেন গ্মন ॥ 
উত্তম ব্রাঙ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি। তাহ। দেখি ভটটাচার্ম্যের মহ1তয় হয়। 
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে যাষে পাত্র বহি | প্রডুর গ্রতাপে তার! এক পাশ হয় | 
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন ত্তাঙ্ধণ। | একদিন পথে ব্যান্্র করিয়াছে শয়ন। 
আজ্ঞা কর সঙ্গে চলে বিপ্র একজন । আবেশে তাহাতে প্রভুর লাগিল চরণ॥ 
গুড় কহে নিজ সঙ্গী কাহো না লইব। | প্রভু কহে “কু কহ ব্যাজ উঠিল । 
একজন লৈচে আনের মনে দুঃখ হইব ॥ | 'কুষ কুষ কহি ব্যান নারিহত লাখিল॥৬ 
নুতন গঙ্গী, হইবেক মিথ যার মন ।. | আঁর দিল নে প্রভু করে নদীক্ান। র্ 
এঁছে যদি পাই তবে লই একজন ॥৩ | মত ইস্তিযুখ আইল করিতে জলপান |". 
"ঘা কহে এই ব্লভদ্র ভট্টাচার্য্য]: ভুঁজ্লে ত্য বরের আগে হী আইল 
(ভোমাতে সুজি য় পতিত খা 'রুফা কৃহ বি পু ধন বেসি মালা, 



ৃঁ রঃ 

28০ চাল, মহ০ রি চির রট রদ 

সেই জবি রণ লাগে যার সাও ্.. 

177 সখা. 

"তাই গজ দশমন্কদ্ধে অরোধপা ধার | 

সেই কৃষ্ণ কষ কহে গ্লেমে নাচে ধবায়। ঘষ্ঠিতমর্জোকঃ_ 

কেছো ভূমি পড়ে.কেহো করয়ে চিৎকার 
দেখি ভট্ট/চাধ্য.মনে লাখে চয়ৎকার ॥ 
পথে যাইতে প্রদ্জু করে উচ্চ সন্কীর্তন। 
মধুরকঠ ধ্বনি শুনি আইসে স্ৃরীগণ | 
ধ্বনি গুনি ভাহিনে বামে যায় প্রডুমঙ্গে ! 
প্রভু তার অঙ্গ পৌছেক্পোকপড়েরঙ্গে 7৭। 

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে দমে একবিংশাঁাে 
একাদশ কঃ 

ধন্টাঃ ন্ম মৃঢ়মতয়োহপি হরিণা এতা 
য| নদানলানমুপান্তবিচিত্রবেশষ্। 

আকর্ণ বেগুরিফিতং সহকষ্থসারাঃ 

পুজাং দধূর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ২ ] 

(হে সখি) সুঢ়সতয়ঃ অপি এতাঃ হরিণ্ঃ 
ধঙ্কাঃ ( কৃতার্থ।) শ্ম (এব) বাঃ বেগুরিফিতং 

(বেগুরপিতম্) আকর্ণ শ্রেত।) সহকষ্সারাঃ ( কষঃ- 

স]রৈঃ সহ) উপস্তবিচিত্রবেশস্ (উপাত্তঃ বিষিত্ঃ 
বেশঃ বেন তং) নন্দদমানং ( গ্রাতি) প্রণয়াব- 

লোকৈ:বিরচিতাং পুজাং দধুঃ (কৃতবত্যঃ )8২। 

হে সখি! পশুজাতি বলিয়া বিবেক- 

হীন হইলেও এই হরিণী-সকল কৃতার্থই, 
যেহেতু ইহার! গরুর বেণ্ধ্বনি শ্রাবণ 

করিয়। কৃষ্ণনারের সহিত বিচিত্র বেশ- 

বিশিষ্ট নন্মনদ্দকে লক্ষ্য করিয়া গ্রাণয়া- 

বলে!কন দ্বার! বিরচিত পুজা বিধান 

করিতেছে । ২ 

যর নৈগূরহবৈর্রাঃ সহাপন্ যুগ । ঢা 
িানীবাৰিতা াসজফতরাদিকে। 7৩1, ্ 

অর্জিত বাসকতরুট্ত্া দিকে € আধ 
শরীক আবাসেন দ্রতাঠপলায়িতাঃ কটতর্যামঃ 
ক্রোধলোভারঃ ঘন্থাৎ তন্সিন্) য্ (জীবদ্দাবসে) 
নৈসরছ্বৈরাঃ (স্বাভাবিক বৈরদস্তঃ) নৃমুগাদযঃ 
মিআাণি ইব সম (এব) আসন্।॥৩৪ ." 

শ্রীকফের নিবাস হেতুক্রোধ লোভাদি 

বিরহিত শ্রীবন্দাবন ন্বাভাবিক বৈরযুক্ধ 
মনুষ্য-পশাদি মিত্র-ভাবে ৷ শক, বাস 
করিত ॥৩! 

'রু্ কুষ্' কহ বুলি প্রভু যবে বৈল। 
কষ কহি ব্যাস্ত স্বগ নাচিতে লাগিল ॥ 

নাচে কান্দে স্বগগণ বাজগণ সঙ্গে । 
বলভদ্র ভউাচার্ধয দেখে প্রভুর রঙে ॥ .. 
ব্যাক স্বগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন। 

মুখে মুখ লাগাইয়াকরেঅন্যোন্যেচু্বন; 
কৌতুক দেখিয়া প্রভূ হালিতে লাগিলা । . 
তাহা নব! ছাড়ি ভু আগে চলি খেলা, 
মযুরাদি পক্ষিগণ এাভুকে দেখিয়া । 

সঙ্গে চলে 'কুষণ' বলে নাচে মত্ত ধা 
হরিবোল বলি প্রড়ু করে উচ্চ ধ্বনি। 
বক্ষলত] প্রাডুলিত সেই ধ্বনি শুনি ॥ '. 
বারিখণ্ে.স্থাবর জঙগম হয় ষফত)” ,...+ 

কষ্ণনাম দিয়া প্রেমে কৈল উদ্মপ্ত॥ ১* ॥ 
হ্নকালে যা তাহা, আইল পাচ সা ] যেই গ্রাম দিয়। যায় বাছা করে স্থিতি), -. 

ব্যাজ ্্ গ মিলি চলে নব সাখ। .. 
দি টা সুর 

ররনং টা টি রং 

গে বব গ্রামের লোকের ছয়. সঠউিউ 

টা, 'কেছ যদি-তার মুখ গুন রুষ্কনাদ 11... 
1তার নুহখ জান গুনে ভরি মুখে আন ॥ 



৯ 
তং 

৯ ঠা 

দূ 
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না 
চর ৮ 

বে 'কষ্কহরি! 

পরম্পরা সন্ধে ভকক হৈলা নর্ধাদেশে 1 

যদ্যপি মহাগাডু লোক সব্ধটের ভাগে | 

বুলি নাচে: কাছে হীগে । জি মৈথা কয়ে: বেছে লিপ 

জে রি চক ১1 ৪) ছু... 

পাকা 

তায বিগ ধে জলগাঁত বহির্কাস ॥ূ 
নির্যয়ের' উঞ্চোদকে গান তিলধার রি 

ঠরেম গু করে বাহিরে মা করে ত্কাশে।। ছুই লগ্ধা। অধিতাপে কাষ্ঠ অপার 8০ 

তথাণি' তাহার দর্শন শ্রবণ প্রতভাবে। 

মকঙ্গ দেশের লোক্চ, হইল বৈধবে ॥১১। 

গৌড় বঙ্গ রাঢ় উৎকলাদি দেশে গিয়। | 

লোকের নিস্তার কৈলা আপনে জনিয়া॥ 

মখুর[ যাবার স্থলে আদি ঝারিখণ্ড। 
ভিল্ল গ্রায় লোক তাহা পরঞ পাষণ্ড ॥ 

নাম প্রেম দিয়! কৈল সবার উদ্ধার।, 
চৈতন্যের গুঢ় লীগ! বুঝে শক্তি কার। 
বন দেখি শ্রম হয় এই রদ্দাবন। 

শৈল দেখি মানে প্রাভু এই গোবধন 1১২1 
বাহ। নদী দেখে তাহা মানয়ে কালিন্দী | 
তাহা নাচে গায় প্রোবেশে পড়ে কাঙ্দি। 

পথে যাইতে ভট্টাচার্য শাক মুল ফল। 
বাছ! যেই পায় তাহ] লয়েম সকল ॥ 
যে গ্রায়ে রছে তাহা হয় যে ব্রাদ্ষণ। 
পাঁচ সাত বি গ্রভুর করে নিমন্ত্রণ | 

কেছো। অন আনি দেয় ভট্টাচার্য্য স্থানে । 

কেহ দধি ছুঞ্ধ কেহ ঘ্বৃতখণ্ড আনে । 

বাহ বিগ্র নাহি তাহ। শুদ্র মহাজন। 
আনি মবে ভউাচার্যে করে নিমন্ত্রগ্১৩। 

ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য ব্যঞ্জন। 
বন্য ব্যঞ্ছনে গুড়ুর' আনন্দিত মন ॥ 

ছুই চারি দিনের অর রাখেন সংহতি। 

ধাছা শুন্য বনলোকের নাহিক বসতি ॥ 
তাহা সেই অন্ন ভউীচার্বয করে পাক। 
ভি বাঞ্জন করে, বস্য নানা টে ॥. 

নিরভ্তর.প্রেমাবেশে নির্ধনে গমন. 
সুখ জুষঠবি প্রভু ফছেন বচন ॥ 
গুন ডুটাচার্যয জমি জমিন বড দেশ। 
বমপদ্ের গুখের সম নাহি লবলেশ ॥ 

কষ কৃপাধু আমায় বছ কপ! কৈল। 
বনপথে আনি মোরে এত মুখ দিল | 
পুর্বে রন্দাবন বাইতে করিল বিচার। 

মাতা গঙ্গ৷ অবশ্য দেখিব একবার 1১৫1 

*ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন । 
ডক্তগণ সঙ্গে লঞ যাব বৃন্দাবন । 

এত ভাবি গৌড়দেশে করিল গমন | 
মাতা গঙ্গ! ভক্ত মিলি সুখী হেল মন। 
ভক্তগণ লঞ৫। তবে চলিলাম রঙ্গে । 

লক্ষ কোটি লোক তাহা হেল মোর সঙ্গে। 
সনাতল মুখে কুক আমা শিখাইল1 | 
তাহা.বিষ্ন করি বনপথে লঞা আইল ১৬ 
রুপার সাগরু দীনহীন-দয়াময়। 

কুষ্ক্ূুপা বিনু কোন তুঁখ নাহি হয় ॥ 
ভট্টাচার্ষো আলিনিয়। ভাহ।কে কহিল। 

তোগার গ্রাসাদদে আমি এত সুখ পাইল। 
তেঁহো৷ কহে ভুমি ক ভুমি দয়াময়। 
অধম জীব মুঞ্রি মোরে হইল ময় ॥ 
মুঞজ ছার কোন্ঃ মোরেসনবে্ঞাআইলা 

কুপা। কূরি মোর হাতে ভিক্ষা যে করিল 

অধম কাঁকেটর কৈলে গরড়গমান রি 

বত ঈঙ্্র ফি মান ১ রর 
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রা 4 পা, ১৮ বু | অ প্ কেেবাব বারাণয়া, ডা ্ টি এ নায় ববি বারাণয়ী খা 
য় রা ; মা অপরের বানা গুনি কা 

টি গত ্ৈ. | উরি ১১ ই ইন খা ্ থকে 1৫: জামা প্র ড়, শন ব্যাখা বি থা লা ৮ 

ঠা 277 2 [দিস পা কার: মোরে শুনান ণ | 
এই মত বড করেন সব 1... 5. | নিরন্তর ছে চিি, তোমার চরণ।...... 
প্রেখ্সবা করি তু কৈল প্রভুর : মন |. | মর্বাজ্ঞ ঈশ্বর্ ত্বাম দলা, দূরশন |. রে ৫ 
এইমৃত নান] স্থখে চলি আইল! কাশী। | শুনি মহা যাব্ন িহদ্দাবন। এ 
মণিকর্ণিকায় ল্লান কৈল মধ্যা্ছে আমি ॥| দিনকথো রহি তার তৃত্য সক ঘুইজন..... 
মেকালে তপনমিশ্র করে গঙ্গাম্গান। মিশ্র কহে গ্র্ভু যাবৎ কাশীতে, তে 
গড দেখি হৈল কিছু সবিল্ময় জ্ঞান । মোর নিমন্ত্রণ বিনা. অন্য ন] মানিবে ॥ 
পূর্বে গুনিয়াছি ডু করিয়াছে মন্্যাঠ। | এইমত মহা ছুই ভূত্যাবশ।..... 

ঞ 

নিশ্চয় করিল হৈল হৃদয়ে উল্লাস ॥১৮॥ | ইচ্ছা নাহি, তরু কাটতে । রহিলা। দিন দশ 

প্রভুর টরণ ধরি করয়ে রোদূন। মহারাষ্ী বিপ্র আই পরাডুকে এ খিতে । 
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প্রডু তারে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন ॥ গরু প্রেমরূপ দেখি খ্হলা, বিন্লিতে [২১ 
প্রভু লঞ| গেলা বিশ্বেশবর দরশন | . | বিপ্র সব নিমন্্য়ে ডু নাহি মানে 17. 

তবে, আমি দেখে বদ্দুমাধবচরণ, প্রভু কছে আঙি হইয়াছে নিগ্ণে & ্ 

টা 

৮৭০ ৭, 

রা |) 

০১ 

ঘরে লয় আইলা গরুকে আনন্দিতহয়! | এইমত প্রতিদিন করেন বঞ্চন 1.2. : 
সেবা করি ত্য করে বস্তু উড়াইয়া |) সন্ন্যাসির স্ ভু না, মানে নি নিয় ৃ $ 

প্রভুর চর চরণোদক ফবংশে কৈল পান! | প্রকাশানন পা ভারে তেরুষ্র। রর 
ভা ছার পুজা ইল থছত সম্মান ॥ | বেদান্.গ়ান বছ শিয়া রী) রে 
প্র সুর নিঠ়ণ করি গৃহে হতিক্ষা দিল) ] এক বকা আইল, গডুর ৮: 

রর 

বষ্টযাবে মা পা কয়া ইল ॥ ১৯. পবা কাছে চরিব উহার 
ন্ এ 

ভিজা সহজ ফন ৮ একলা জল, টি নে 
তার মহিমা প্রকাবনা 

নি নে 

1 

নি হধ 
& 

গর স্ ২ 8 মানত £ ঠা 
২ ৫473 ৪০ রা 1৩ পারি ৫৮ 

চা দিন টির )% ৫ রং 

না হি রী; ূ 75 ১ 
রা ১) সাত নি 

্ 233 স্রী রং জকাকনর্র রি রা 
॥ চ ৬ ্ঃ রঃ রা 

০9 ২ মি 4 ? 182৭ ১) ্ 

কম এড ঘা | 



_ রিতা _ রি 

৯ দর, 

টা গণ নাজ 

তাহা দো জান হয় লি নারায়ধ। : 

যেই তারে দেখে করে টাটা | 
মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে। 

মে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাহাতো।২৩ 
নিরস্তর কষ্ধনাম জিহ্বা তার গায়। 

নেত্রযুগে অশ্রজল গঙ্গাধার! প্রায় | 

ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন। 

গ্ণেকে হুর যেন নিংহের গর্জন ॥ 

জগৎ"মজল তায় রুষচৈতন্য নাম। 
নাম রূপ গুণ তার মব অনুপম ॥ 

দেখিলে সে জানি তারে ঈশ্বরের রীতি। 

অলৌকিক কথা শুনি কে করেপ্রতীতি২৪ 

শুনিয়া প্রক।শ।নম্দ বহুত হাসিলা। 

বিগরীকে উপহ।য করি কহিতে লাগিল! ॥ 

ওনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবুক । 
কেশব ভারতী-শিষ্য লোক-গ্রতারক ॥ 
চৈতন্য মাম তার ভাবুকগ্রণ লঞ1। 
দেশে দেশে গ্রামে বুলে নাচিয়া গ।ইয়া ॥ 
মেই তাঁরে দেখে মেই ঈশ্বর করি কহে। 

এছে মোহন বিদা। যে দেখে সে মোহে ॥ 

সর্বভেইম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত গুবল। 
গুনি চৈতন্যের মঙ্গে হইল পাগল ॥২৫। 

সন্রযানী নামমাত্র মহ! এন্রজালী। 
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী ॥ 

বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইহ তার পাশ। 

উচ্ছত্থল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ। 
এত গুনি গেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইল। 

কফ রণ কহি তাহা ছৈতে উঠি গেল 
গরু দরশনে গুদ হ্য়াছে তাঁর মন। 

“প্রভু আগে দঃ খী ৈয়া কছে বিবরণ॥ 
পনি মছাগাড়ূ, ঈষৎ হাসিয়া রহিলা 1 
(রাপ দেই বিন প্রভুর, খুছিলা: 1. 

১ অতখ্ব রুফেন, টির বিমা 

তার,আগে আমি যবে তোমার নাম 
মেছে। তোমার নাম জানে আপনে কহিল 

তোঁম। দোধ কছিতে করে নামের উচ্চার 
চৈতনা টতন্য কহি কছে তিনবার | 
তিনবারে কৃষ্ণনাম না আইল,তার মুখে। 
অবজ্ঞ।তে নাম লয় শুনি পাই দুঃখে ॥২৭ 
ইহার কারণ মোরে কহ কূপ করি ।. 

তোমা দেখি জিহ্বা! মোর বোলে কৃষ্হরি 
প্রভু কহে মায়াবাদী কষ অপরাধী। 
্রম্মচৈতন্য আত্ম। এই কহে নিরবধি ॥ 

অতএব তার মুখে না আইসে কুষ্খনাম। 

কষ্চনাম কৃষ্ন্বরূপ দুইত সমান ॥ 

নাম বিগ্রহন্বরূপ তিন এক রূপ। 
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদাণন্দরূপ | 

দেহ দেহী নাম নামী কৃষে নাহি ভেদ। 

জীবের ধর্ম নাম দেহ শবরূপ বিভেদ ॥২৮ 

তথাছি হরিভক্কতিবিলাসোকাদশবিলাসে উন- 
মণ্তত্যধিকদ্ছিশতহ্বধূতপন্থপুরাগবচনম্-_ 

নাম চিস্ামণিঃ কৃত তন্যরসবিগ্রহঃ। 

পূর্ণঃ শুদ্ধে! নিতযমুকোহভিন্ত্ব মনা মিনোঃ॥৫ 

নামনামিনোঃ অভিনত্থাৎ নাম চিস্তামণিঃ 

( সর্বাভীষদাত! যতত্তদেব ) ₹ষ্ণঃ (কুষন্ত গনপং) 

চৈতন্যরসবিহঃ পূর্ণ; শুদধঃ নিতামুকঃ॥ ৫ ॥ 

নাম এবং নামির ভেদ, না থাকায় 

ছকুষ্ই নামরূপে আবিভূর্তি হইয়াছেন, 
অতএব নাম র্ুষ্ম্বরূপ, ঘাম চৈতন্য 
রমমূত্তা, সর্ববিধ শক্তিতে পুর্ণ, যায়াবনধ 
রহিত, 'মিত্যামুক্ত এবং চি্তাগপির যা 
র্বাভীগরদ 101. 

৮ 

4 

ড় 

হি 

ক 
হও , 41 ্ 

| পাকতেজিয় পা নাহয় রা
 র্ 
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রুষ্বাস বজগ্রকদীলাহদা ॥ 
কষের স্বরীপ সম সব চিদানন্দ 1 ২৯॥ 

 তখাহি ভিসা ধৃত ূ্ািষতাগে তীর 
লহরধ্যাং ড়খীতিতময্লো ক. 

' আত শ্রীকফনামাদি ন তবোথীহমিজিনৈ। 
 সেবোগুখে হি জিহ্বাণ শবয়মেব প্কুর্ডযদঃ|৬ 

অঃ (নামনামিনোরভেদাৎ ) উরকষ্জনামাণিঃ 
ইঞ্জি়ৈ (প্রাকতৈঃ) গ্রাহাং (বিষয়ীকতং ) ন 

ভবেৎ সেবোশুধে (ভগবত্ত্বরূপ তন্মামগ্রহণায় 

প্রবৃত্তে ) ছি অদঃ (নামঃ) শ্বয়ম এব জিহ্বাদৌ 
শ্রুতি ॥ ৬| 

নাম ও নামী অভেদ বশততঃ ষঙ্চিদা- 
নন্দশ্বরপ শ্রীরঞ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্জি- 
য়ের বিষয় হয় না। জিহ্বাদি ইন্ভ্রিয়ণ 

ভগবৎম্বরপনামাদি গ্রহণে প্রাবৃন্ত হইলে 
স্বগ্রকাশ নামাদি তাহাতে শ্ব়ংই গ্রকা- 

শিত হয় || 

্রন্মানন্দ হৈতে পূর্ণনন্দ লীল[রম। 
ব্রক্ম্ানি অকর্ধিয়া করে নিজ বশ ৩০ 

তথছি শ্রীমত্তাগবতে দ্বাদশস্বন্ধে ঘাদশধ্যায়ে 

ছ্বিপঞাশত্তমশ্লোকঃ_ 

স্বন্থখনিভূতচেতা সত বাদস্ত। নয ভাবো!" 

ইপ্যলিতর(চরলীলাকসারস্তদীয়ম্। 
বাতন্ুত ককপক্থ। যস্তত্বদীপং পুরাণং 

তমথিলবৃজিনগ্সং ব্যানসছং নতেহশ্মি ॥৭॥ 

 স্বন্থখনিভূতচেতাঃ (হ্বন্থখেন ব্রঙ্গানদেন 

নিৃতং পরিপূর্ণ চেতো হস্ত সঃ) ততস্তান্যভাবঃ 

(তেনৈব ব্যুপ্তঃ দৃরীতৃততঃ অনা .তাবঃ মনো- 

ব্যাপারঃ ধন্ত তথাভৃতঃ) অপি অঞিতরুচিরলীলা- 
কইসারঃ ( অজিতত প্রীত রুটিরাভিঃ লীলাভিঃ 
আক: সারঃ শবনথধৈর্ধাং বউ তথাতৃতিঃ সক) 
বঃ তথদীপং ( পরমার্ঘপ্রকাশকং 1তদীরং (কষ 
দীগাযা। পাদ (হাদবং) রগ বাত! 

্যাসীরা ০ 

ক এ জে আদৃগতার প্রতি, 

১৭১. 

কুলস্ উদাসীনঞ্চ সর্যধ বৃঙ্জিনং হস্বীতিও৫) হাস 

নুনু (ভীগুকং) নতোহন্ি ॥ ৭ & 

বাহার চিত্ত ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ ঞ্বং 

'যিনি সেই হেতু অন্যত্র ভাবশুনয হঈয়াও 
গরুষ্ের রুচিকর লীল। শ্রবণে অধীরতা 

হেতু কপ! বশতঃ লোকে পরমার্থ প্রকা” 
শক রুষ্লীলাময় এ্ীমন্তাগবতপুরাণ 
প্রচার করিয়াছেন, সেই অখিলদুঃখ- 

নিবারক ব্যামনন্দন জীগুকদেবকে আমি 
গরণাম করি ॥৭॥ | 

ব্রঙ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্গুণ। 

অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন 0৩১ 

তথাহি মধ্যলীনায়াং ষষ্টে সপ্তদশঙ্নোধৃত্ত- 

শ্রীমস্তাগবতবচনম্-- 

আত্মারমাশ্চ মুনয়ে। নিগ্র্থা অপুাক্ষক্রমে। 

ুর্ধাস্যাতৈতৃকীং ভক্তি মিখস্ূত গুণে! হরিঃ।৮া 

এহে। মব রহু রুষঞ্চরণনন্বদ্ধে। 

আত্মারামের মন হরে তুলমীর গন্ধে ৪৩২ 

তথাহি ভ্রীমপ্তাগবতে তৃতীয়স্দ্ধে গধাশাধ্যায়ে 
ত্রয়োশ্চত্বারিংশপ্তমন্রে।কঃ-- 

তশ্যারবিনানযনস্তা পদরবিন্দ- 

কিঞ্রকমিশ্রতুলসীমকরলাবাযু$। 
অন্তর্গতঃ প্ববিবরেখ চকার তেষাং 

সংক্ষোভমক্ষরভুষ'মপি চিততঘোঃ 7১৪ 

তশ্ত অর়বিদানয়নস্ত ( ভগবতঃ ) পারহ- ূ 
কিগ্নষমিপ্রতুললীদা মমকরদবাধুঃ ( পদারবিদায়ো 
কিপকধৈঃ কেশরৈঃ মি যা তুলসী ত্তাঃ মকরন্ছ্ন 

যুক্ত বাঃ) শ্ববিবরেগ (নাসাচ্ছিত্রেণ) অন্ততঃ 

(সন্) অক্ষর্যাং (অঙ্ধাননসেবিগাঞ্) পি 

ত্যোং (সনকাদীনাং) চি! সংকা্ 

টকায়। ৪... টি 



 মেই'কমলনয়ন প্রীকষের চরণার্পিত, 
পদ্মুকিগক্ষ মিশ্রিত তুলনীর বায়ু নাঁনাছিদ্র 
দ্বার অন্তরে প্রবেশ করতঃ গেই ব্রন্ধা- 

নদ্দ"মেবি সনকাদির চিত্ত এবং দেহতে 
মম্যক্ ক্ষোভের অর্থাৎ চিত্তে অতিশয়িত 

হর্য এবং শন্দীরে রোমাঞ্চের অভিব্যক্তি 

করিয়াছিলেন ॥ ৯॥ 

অতএব কুষ্ণনাম না আইসে তার মুখে। 

মায়াবাদিগণ যাতে মহাবহিমুখে ॥ 
| ভাবক[প্লী বেচিত্তেআমিআইনু কাশীপুরে 

গ্রাহক নাহি না বিকায় লঞ। যাঁব ঘরে ॥ 

ভারিবেোবঝা লঞ1 এলাম কেমনে লঞ্াযাব 

অল্প ম্বল্প মূল্য লঞ)] ইহাঞ্জি বেচিব | 

এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাৎ করি | 

প্রাতে উঠি মথুর] চলিলা গৌরহরি ॥৩৩ 
ঘেই তিন সঙ্গে চলে প্রভূ নিষেধিল। 

দুরে হৈতে তিন জনায় ঘরে পাঠাইল ॥ 
প্রাভুর বিরহে তিনে একত্র মিলিয়া। 
গুভুর গুণগান করে আনন্দে বদিয়া ॥ 
গয়াগে আিয়। গ্ুভু কৈলা বেণীক্নান। 
মাধব দেখিয়া] তাহ] কৈল নৃত্য গান | 
যমুন দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝণাপ দিয়া | 
আস্তেব্যন্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়] 1৩৪। 
এইগত তিন দিন গ্ায়াগে রহিল]। 

রুষঃনাম প্রেম দিয়! লোক নিস্তরিল] | 
মধুর! চলিল] পথে বাহ রহি যায়। 
কষ্নাম পরেশ দিয়া লোঁকেরে নাচায় ॥ 

পুর্বে যৈচ্ছে দক্ষিণ যাইভেলোকনিস্তারিল' 
পশ্চিমদেশ তৈছে সব বৈফব করিল ॥ 
পিথে. বাছা সাহা হয় যমুনা দর্শন । 

সে গা 

রে ন্ট দাদ মধুরা- দেখিয়া). 
দণবৎ হৈয়। পড়ে প্রেমাবিই হৈয়া:1:. 
মধুর আসিয়া কৈ বিশ্রাপ্তিঘাটে গান 
জন্মস্থান কেশব দেখি ঝরিল প্রণাম ॥. 
পরেমাবেশে নাচে গায় সঘন হুঙ্কার । 

প্রভুর £প্রমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার 

এক বিপ্রা পড়ে গাভুর চরণ ধরিয়]। 
গ্রডুমঙ্গে হৃতা করে গ্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ 
হুহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলি। 

হরি কষ কহ দু'হে বলে বাছু ভুলি ৩৬ 
লোক হরি হরি বলে কোলাহল হইল । 
কেশবঘেবক প্রাভুকে মালা পরাইল | 
লে।ক কহে প্রভু দেখি হইয়! বিশ্ময়। 
এরূপ এ প্রেম লৌক্কি কতু নয়॥ 
যাহার দর্শনে লোক প্রেমে মত হৈয়া। 
হামে নাচে কান্দে গায় কুষ্নাম লয় ॥ 

মর্ধথ। নিশ্চয় ইছে। কুষ্। অবতার । 

মথুরা আইল] লোকের করিতে নিস্তার ॥ 

তবে মহাপ্রভু মেই ব্রাঙ্গণ লইয়া! । 
তাহাকে পুছিল কিছু নিভৃতে বমিয়া ॥ 
আর্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ। 

কাহ] হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন॥৩৭ 
বিগরা কহে ভ্রীপাদ শামা ধবেন্দ্রপুরী | 

ভ্রমিতে জমিতে আইলা মথুরানগরী ॥ 

পা করি তেঁহ মোর নিলয়ে রহিল] । 
মোরে শিষ্য করি মোর হাতে'ভিক্ষাকৈল। 
গোপালপ্রকটসেবা কৈলা মহাশয় । 
অদ্যাপিহ মেই গেব গোবধ্নে হয় ॥ 
শুনি প্রভু, কৈল! তার চরণ বঙ্দন। 

| ভয় পাঞা প্রভূ-পায় পড়িল ত্রাক্ষণ ॥-. 
প্রভু কহে ভুমি-গুরু আমি শিষাঞায় ।. 

তাহ! ঝাপ দিয়া পড়ে প্রেমে আগেতন৩৪| - 



সতাশগিছে। 

নিয়া রর বি কহে তয় পাচ |. 

এঁছে বাত কছ.কেন সগ্যাসী হইয়] | 

কিত্ত তোমার প্রেম দেখি মনে অমুমাঁনি | 

মাধবেন্্র পুরীর সম্বন্ধ ধর হেন জানি | 

£ এধেমা তাহ ধাহ। তাঁহার সম্বন্ধ । 

তাহা বিন! এই প্রেমাঁর কীহা! নাহি গ্ধ।১ 

তবে ভীচার্যয ভারে সম্বন্ধ কহিল। 

গুনি আঁনন্দিত বিপ্রা নাচিতে লাগিল ॥ 

তবে বিগ্র গ্ভূ লঞ1 আই নিজ ঘয়ে। 

আপন ইচ্ছায় গ্রভুর নান! মেবা করে ॥ 

ভিক্ষা! লাগি ভট্টাচার্য্যে করাইণ রদ্ধন। 

তবে মহাগভ্ আনি বলিলা বচন ॥ 

পুরীগোমাঞ্রি তব ঠাঞ্চি করেছেন ভিঙ্গ' 

গোরে তুমি ভিক্ষা দেহ সেইমোরশিক্ষা 

তথহি আদিলীলায়াং ভৃতীয়ে পঞ্চমঞ্রে।কধৃত- 

ভ্ীলীতাবচনম্__ 

যদ্যদাঁচরতি শ্রেঠস্তত্তদেবেতরে| জলাঃ 

সং গ্রমাণং কুকতে লো কন্তদনুবর্ততে 1১০। 

যদাপি মনৌড়িয়া জাতি হয় সে ব্রাঙ্মণ। 

হানৌড়িয়া-ঘরে সন্ন্যামী না করে ভোজন 

তথ।পি পুরী দেখি তার বৈষব আচার। 

শিষা করি ভার ভিক্ষ। কৈলা অঙ্গীকার । 
মহাপ্রভু যদি তারে ভিক্ষা মাগিল। 

'দৈন্য করি মেই বিপ্র গ্রভুরে কহিল |8১। 

তোমারে ভিক্ষা দিব এই ভাগামেআমার 

তুমি ঈশ্বরঃ নাহি তোমার বিধি ব্যবহার ॥ 

ুম্দখ লেক তোমার করিবে নিন্দন। 

মহিতে নারিব সেই ছুষ্টের বচন | 

গ্রভু কহে শ্রুতি স্থতি যত খধিগণ। 
সব এক মত নহে; ধর্ম ভিয় রঃ ॥ 

ধর্মস্থাপন হেতু লাধু বাহার |"! 

. পরীগোরাঞ্ির আচরণ সেই চা সারঃ২ 

১৭ 

শি ম্হাত্থারতে বনপর্বণি:স্বাধশাধিকষ- 
ভ্রিশততমোধ্যায়ে সধদশাধিকপততমগ্লোক $-- 

তর্কোৎ গ্রতিষ্ঠঃ শ্রুহয়ো বিভিন্ন! 
নৈকো। খবির্বন্ত মতং গ্রমাণম্। 

ধর্দন্ত তত্বং নিহিত্তং গুহায়াং . 

মহাজনে! যুন গতঃ যর পন্থাঃ ১১ । 

তর্কঃ অগ্রতিষ্ঠঃ ( নির্ণযশৃন্তঃ ) শ্রুতয়ঃ (অপি) 

বিভিন্ন! ( পরম্পর বিরুদ্ধার্থবাদিনঃ) একঃ খুবি 

ন (আদীৎ) যগ্য মতং গ্রমাঁণস্ ( অতএব ) ধর্ম 

ততং গুহায়াং ( গুহ।সদৃশনিভৃতস্থানে ) নিহিতং 

(ন্যস্তং সর্কৈরবিজ্ঞ(তমিত্যর্থঃ) যেন (পথা) . 

মহাজনঃ (পূর্বাচা্যাঃ) গতঃ (প্রচারিতঃ) স 
পস্থাঃ ( প্রশস্ততম )॥ ১১৪ 

তর্ক দ্বারা তত্ব নির্ণয় হয় না, শ্রতি- 

গণ পরস্পর বিরুদ্ধার্থবাদী; একটি 

খধিও দেখ! যায় না, ধাহাদের মত 

গ্রামাণিত হয় । অতএব ধর্তত্ব নিভৃত- 

স্থানে ন্যস্ত রহিয়াছেন। সুতরাং পুর্ধা- 

চার্যের। যে পথে বিচরণ করিয়াছেন, 

মেই পথই প্রশন্কতম ॥ ১১ ॥ 

তবে সেই বিপ্রা গরভূকে ভিক্ষা কবাইল। 
মধুপুরীর লোক গ্রভৃকে দেখিতে আইল | 
লক্ষংখ্য লোক জইল নাহিক গণন। 

বাহির হইয়া প্রভূ দ্রিল। দরশন ॥ 
বাহু তুলি বলে গুভূ'বোল হরি হরি। 
প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বটন করি ॥৪৬ 
যমুনার চব্রিশঘাটে গুভূ কৈল স্নান। 
সেই বিপ্রা প্রভুকে দেখায় তীর্ঘন্থান 
য়সতু বিশ্রাম দীর্ঘবিষুঃ ভূতে । 
মহাবিদ্যা গোকর্ণাদি দেখিল বিস্তর ॥ 

বন দেখিবারে যদি প্রভূ মন কৈল। "' 
মেইত ক্রাঙ্ছণ তবে নিজ সঙ্গে লৈল 



১৭৪ | প্রীপ্রীচৈতম্চরিতাম্বত | [ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 

মধু তাল কুমুদ বনতলা বন গেলা। 

উহ। তাহা ন্নান করি গ্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ 

পথে গাঁভীঘট। চরে প্রাভূকে দেখিয়া । 
গ্রভূকে বেঢ়য়ে আসি হুঙ্কার করিয়া ॥৪8 

গাভী দেখি স্তব্ধ প্রাভূ প্রেমের তরঙ্গে । 

বাৎ্মল্যে গাভীগণ চ]টে গাভূর অদ্ষে ॥ 

স্রস্থ হএা গাভু করে অঙ্গকণুয়ন | 

গুভু সঙ্গে চলে নাহি ছাড়ে ধেনুগণ | 

কষ্টনৃষ্টে ধেনু ঘৰ রাখিল গোয়াল । 
প্রভু ক্ঠধ্বনি শুনি আইল। ম্বগীপাল ॥ 

স্গ মৃগী, মুখ দেখে গ্রতুর অঙ্গ চাটে। 
ভয় নাহি করে সঙ্গে চলি যায় বাঁটে ॥8৫ 

শুক পিক ভূঙ্গ গ্রহ্ুকে দেখি পঞ্চম গায়, 

শিখিগণ নৃত্য করে গত আগে যাঁয়॥ 

গাতু দেখি বৃন্দাননের রৃক্ষলতাগণ। 
অস্কুর পুলক মধু অঞ্ বরিষণ | 
ফল ফুলে ভরি ডাল পড়ে প্র্ুর পায়। 

বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লঞা যায় ॥ 

গুড় দেখি রন্দাণনের স্থাবর জঙ্গম। 

'অ।নথিত ক্রু যৈছে দেখি বন্ধুগণ ॥ 

তা সবার প্রীতি দেখি গ্রভু ভানানেশে । 
সবা নঙ্গে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে॥৪৬ 

গ্রৃতি রূক্ষলতা৷ গরভু করে 'আলিঙ্গন। 

পুষ্গ আদি ধ্যানে করে রূধে। সমর্পণ ॥ 

অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শগীর অস্থিরে। 

কুঞ্বোল ক্ুষ্বোল বলে উচ্চন্বরে ॥ 

্কাবর জঙ্গম মেলি করে কৃষ্ণদ্বনি | 

গ্রভূর গম্ভীর স্বরে যৈছে প্রতিধ্বনি ॥৪৭ 

বুগের গল] ধরি ভু করেন রোদন । 

যুগের পুলক অঙ্গ অশ্রু নয়ন ॥ 

“ ব্ুক্ষডালে শুকশারী দিল দরশন। 

তাহ দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন 

গুকশারিক। গুভুর হাতে উড়ি পড়ে। 
গ্রতুকে শুনাইয়। কৃষ্গুণক্লেরক পড়ে ॥8৮ 

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ত্রয়োদশসর্গে উন- 

অিংশগ্লেকঃ-- 

সৌনাধ্যং ললনালিধৈর্্যণলনং লীল।রমান্তস্তিনী 
বীর্ধ্যং কন্দুকিতাজ্রব্ধ্যমমলাঃ পারে পরার্ধং গণাঃ। 

শীলং সর্ববজজনানুরহীনমছো যস্তায়মপ্মৎ প্রতৃ- 

বিশ্বং বিশ্বজনীন কীন্তিরবতাৎ কষ্জে! জগন্মেহনঃ ॥১২ 

যন্ত (শ্রীকষ্ণন্ত ) সৌন্দধ্যং ললনালিধৈর্য্য- 
দূলনং (ললনালীন।ং স্ত্রীবিশেষসমূহানাং ধৈর্য্যং 

দলম্মৃতুং শীলমস্তেতি তথাভূতং ) লীলারস্তাস্তস্তিনী 

( লীলারস্ত।ং বৈকুগঠলক্ষীং স্তভয়িতুং ক্ষোভয়িতুং 

শীলমন্তা|ঃ) বীর্ষ্যং ( গ্রভাবশ্চ ) কন্দুকিতাপ্রিবর্যযং 

( কন্দুকিতঃ কন্দুকীকৃতঃ আব্রবর্যে! গোবদ্ধনে| 
যেন তত") অমলাঃ ( গ্রকুতিসংসর্গরহিতাঃ) গুণ!ঃ 

(চ) গারেপর।দ্ধং ( পরার্ধস্ত গারে) শীলং 

মর্ববাজনাচুরঞ্জনং (সর্বান জনান্ অঙ্গরঞীয়িতং 

হ্লীলমস্তেতি তত) বিশ্বঞ্জনীনকীর্তিঃ( বিশ্বঞ্জনায় 

হিত| কাতির্ঘস্ত সঃ) অয়ম্ অন্মংগ্রাহ্ঃ জগ- 

ম্রেহনঃ কষঃ বিশ্বম্ অবতাঁঙ ॥ ১২ ।॥ 

ধ|হ!র শৌন্দর্যয, ললনাগণের ধৈর্যাযকে 

বিদলিত করে, বৈকুষ্ঠলঙ্গ্মীর ত্স্ত- 

বিধায়িনী। যাহার গ্রভাব অদ্রিবর 

গোব্ধনকে কন্দুক (ভাটা) মদ্ৃশ 
করিয়াছে; বাহার অপ্রারুত গুণাবলী 
সংখ্যার অগোচর £ বাহার স্বভাব জন 

গণের উল্লাবর্ধক এবং কীর্তি বিশ্বজনের 
হিতপাধিনী সেই আমাদের জগম্মোহন 
শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বের মঙ্গল বিধান করুন ॥১২। 

গুকমুখে শুনি তবে কুষজের বর্ণন । 

শারিকা করয়ে তবে রাধিকা-বর্ণন 18৯1 

তখাছি গোবিশলীলামূতে ত্রয়োদশনর্গে জিংশ 

শ্লোক. 



গপ্তদশ পরিচ্ছেদ । ] মধ্যলীলা। ১৭৫ 
চারার এরর 

শ্ররাধিকায়াঃ প্রিয়তা নুরূপতা 

নুশীলত। নর্তনগানচাতুরী। 
গুণালিসম্পৎ কবিত| চ রাজতে 

জগন্মনে।মোহনচিভ্তমে/হিনী ॥ ১৩॥ 

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়ত। (প্রেম) সুরূপত। 

( সৌনদর্য/ং) সুশীলতা। (স্ুষ্বভাবঃ) নর্থনগান- 

চাতুরী গণালিসম্পৎ ( গুণশ্রেণিবপ! সম্পত্তি) 

কবিতা চ জগনম্মে।হনচিত্তমোহিনী (সতী) 

রাতে ॥ ১৩ ॥ 

প্রীরাধার প্রেম, সৌন্দর্য্য, সুন্বভাব। 
গান ও নর্ভন-নৈপুণ্য, গুগমম্পত্তি এবং 

কবিত্ব; ইহারা প্রত্যেকে জগন্মোহন 

প্রীরুফের চিত্বমোহন করিয়া দীপ্ডি 
পাইতেছেন ॥ ১৩ ॥ 

পুনঃ শুক কহে কৃষ্ণ মদনমোহন । 

তবে আর শ্লোক পুনঃ করিল পঠন ॥৫০| 

তথ।হি গোবিনগীল।মূতে গ্রন্থকারসয শ্লেক- 

দ্বয়ং__ 

বংশীধারী জগন্নরীচিত্তহারী চ সঃ শারিকে। 

বিহাদী গে।পনারীভিভীয়।নদনমোহনঃ ॥১৪॥ 

(হে) শারিকে! বংশীধাদী জগন্নাবীচিত্তহারী 

গোপন[রীভিঃ বিহারী সঃ মদনমে|হনঃ জীয়াৎ॥১৪ 

হে শারিকে! মেই বংশীধারী, 

জগন্নারীগণের চিত্তমাদক এবং সর্বদ। 
গে(পবণিতাগণের অহিত বিলামকারী 

মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ সর্বাপেক্ষা নিজের 

উৎকর্ষ আবিক্ষার করুন ॥ ১৪॥ 

পুনঃ শারী কহে শুনে করি পরিহম ॥৫১ 

রাধাসঙ্গে বদ! ভাতি তদা মদনমোহন 

অন্থ। বিশ্বমোহোহপি ম্বয়ং মদনমোহিতঃ ॥১৫ 

(হে শুক) ধদ! (শ্রীক্জঃ) রাধাসঙ্গে ভাতি 
তা! মদনমোহনঃ অন্যথ। (তৎসাহিত্যাতাবে ): 

বিশ্বমোহঃ অপি শ্বয়ং মদনমোহিতঃ (ম্দবেন 

মোহিতঃ জায়তে )| ১৫ ॥ 

যে মময়ে শীকুক্ের সমীপে জ্ীরাধা 
প্রকীশ পান, তখনই ভ্রীরাধার প্রভাবে 
রুষ। মদনকে মুগ্ধ করেন) প্রীরাধা 
নিকটে না থাকিলে তিনি বিশ্বমোহন 
হইয়াও আপনিই মদন কর্তৃক মোহিত 
হয়েন ॥ ১৫ ॥ 

এত শুনি গুভুর হৈল বিস্ময় উল্লাম ৫২ 
শুকমাপী উড়ি পুনঃ গেলা রক্ষডালে। 
মধু'রর শৃত্য পুভু দেখে কুতুহলে॥ 

মমুরকঠ দেখি কুষ্ণকান্তি স্থতি হৈলা। 
গ্রেম[বেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িল? ॥ 

গ্রভুকে মু্ছিত দেখি মেইত ত্রাহ্মণ। 

ভউ|চার্ধ্য নঙ্গে করে গুভুর মন্তর্পণ ॥ 
আর্তেব্যন্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্বাম | 
জলমেক করেঅক্ষে বস্ত্রের বাতাম।৫৩। 
প্রভূর কর্ণে কৃষঃ নাম কহে উচ্চ করি। 

চেতন পাইয়৷ প্রভু যায় গড়াগড়ি ॥ 

কণ্টক দুর্গম বনে অক্ষ ক্ষত হৈল। 
ভট্টাচার্য্য গ্রভৃকে কোলে করি সুস্থ কৈল 
কৃষণবেশে প্রভুর প্রেমে গর গর মন। 
বোল বোল ধুলি উঠি করেন নর্ভুন ॥ 
ভট্টাচাধ্য সেই বিপ্র কুষ্ণনাম গায়। 
নাচিতে নাচিতে গুভূ পথে চলি যায় ॥ ৪৪ 
এভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাঙ্মণ বিশ্মিত। 
গুভূর রক্ষা! লাগি ভট্টাচার্য্য চিন্তিত ॥ 

নীলাচল ছিল! যৈছে প্রেমাবেশ মন। 
বন্দাবন যাইতে পথে হৈল শতগুণ ॥ 

সহত্রগুণ প্রেম বাছ়ে মুরা দর্শনে । 

লক্ষগুণ প্রেম হৈল অ্রমে যবে বনে ॥ 



সাক্ষাৎ অময়ে এবে মেই ইবনে? ॥ -১] উদ্দেখ ৫ নি র্ ০ 
প্রেমে গর গৃরমন রাত্রি দিবসৈ..../. জগৎ ভাগিল চৈতনানীগা ধাছে।. 1" 

্লানসিক্ষা্দি নির্বাহ করেন অত্যালে 1৫81. যার্ যত শজিমেই পায়ে সাতায রি . 
এইস, প্রেমে যাবৎ ভমিলা বার বন। | ভ্রীরপরদুনাখ পদে বার আগ। 7 
একর লিখিল লব না যায় বর্ণ ॥ .. | টচৈতনাচরিতান্বত কছে। রাধা, খা 
বন্মাবনে হ্লৈ. যত প্রেমের বিকার ॥. ইতি জচৈতন্যরিতারৃতে মধাধখে হন্দা- 

কেটিএসে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার ॥| বনগগনং * নি সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 5৭8 

১ 

$ ॥ এ 
শে ১৭ রা গ্ 0২৮১1 1 

প 
1 রদ 

যা ৮৯৯ টি রর ৫ তে (১ রি রর 

াঃ 1 
(15 ১ 2 

১৯গি নি ১ স্ 

অন্যদেশে প্রেম সে নি রি গা লি 
8:64: 

॥ 

ন্ 

নী, ৮587 ধুর না % 
তি মিরর? রর নি ৯76 টে রঃ রি ০, * 

2 রা ঢা । 

ইডি প্রীঠৈতন্তচরিতামূতে মধাখণ্ডে হীচৈতরশ্বরপ প্রীন্তামলালপদায়বিন-সেবি বিগ 

গোখ।মি কৃতাহয়খোধিনী ও জুবোধিনী সমন্বিত বৃন্দাবনগদন 

নান সথদশগরিচ্ছেদ । ১৭॥ 
ঝা 

্ট অটটাদশ পরিচ্ছেদ । 
"9০ 66০ | 

ধগাংনে হিরউরারথাযন্ শাবলোকনৈ:1 এইমত মহাগুতূ মাচিতে নাঁচিতে। 
জানানক তালোকাদুগৌর়াগ: পর়িতোধত্রমং ॥১ আরিট গ্রামে আইলা বা ছহৈলআচগিতে 

গৌয়াগ: বৃ্গাবনে গ্াবলোকনৈঠ ( শ্বার্শন, আরিটে রাধাকুগ বার্তা পুছে লোকস্থানে 

দানৈ। ) ছিরর়ান্ ( স্বাবরান্ অলমাংস্চ) তদা- | কেহ নাহি কহে মেই প্রাঙ্ষণ না জানে ॥১ 

: গোকষাৎ € তেষাং ্ থাবরাদিখাম্ অবলোকং প্রাপ্য) তীর্লোপ জানি প্রভু সর্বজ্ঞ ভগবান্। 

আত্মানং চ ননদ সন্) পরিততঃ রহ দুই ধানা ক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল-ক্নান। 

অবদং উঠি: দেখি সব গ্রামী লোকের বিশ্বয় ছল মন 

4, ., জীবন্দাবনে আগর ্বীয় অব: গুহ প্রেমে করে রাধাইুণডের অব ॥ 
রর সঞগোপী হৈতে রাধা ইফের আী। ও ূ .লোকন,. দ্বারা, গাবরজদমূকে এবং 

রি আপনাকে, ্দ্াবনদ্শদ ছারা আনন এ রাধা রি শিয়া ননী 

রে ধান, ব্রা, ইত জা ক্যা সি 

। সিেন:।১: 7 শা তা ধা, 
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এ এ ৩ রা রে পিস টি রঃ 

০১ রি সা 29৮ ৭৯ ৭ 
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লহ ধা যেই সহ করে ান। 1. 
তারের ক রার্ধাসস তম দেন. দান 
কু ীধুরী যেন রাধার মধুরিমা ] 
কুণ্ের হিম! ধেন রাধীর' মহিমা ॥৩ 
ধাহি গোহিবনীলামূতে সধমগর্সে ছাধিক- 

পতত্তমক্'ক? -- | . 

শীরাধের ছরেত্তনীর়সাসী প্রেঠাছুতৈ। হৈ থাশৈ- 
ধরস্যাং শ্ীধুত্তবাধবেনুরনিশং শ্রীতা তয়! জীড়তি। 
প্রেমান্মিনবত রাধিকেব লঙ্জতে যন্যাং সক্ংগানক্কৎ 
তলা! ধৈ মহিন! তথ জধুরিমী কেনাস্ত বণ্যঃক্ষিতৌও 

ভীয়াধ। ইব শুদীয়সরসী (রাধাকুণ্ডম্) অঙ্ুতৈঃ 

(চষৎকারাদিভিঃ) শ্বৈঃ (অপাধারণৈঃ) গুৈঃ 
( দিথস্পথচছত্বপাবনাদিভিঃ) হবেঃ (্রীরস্য) 
প্রেষ্ঠা (অহীব গ্রীতিব্ষিদা) বদ্যাং (কুণ্ডে) 
প্যুতমাধবেশুং (্রকষ্চন্ত্রঃ ) তয়া (রাঁধয় সহ) 

শ্রীতা। অনিশম্. (অবিরভং) জ্রীড়তি। বসা।ং 
(কুণ্ডে) পক্কৎ (একবারং) মানকৎ ( জনঃ) 
অন্মিন (হয়ো) বহ (জশ্চর্ধাং ) খাধিক ইব 
পেন! লততে, তথ! হঙ্যাঃ (কুণগ্ডগা) মহিমা 

মধুরিম! (চ)্গিতৌ (পৃথিব্যাং) কেন জেনেন) 
বর্ণাঃ ( ব্ণনীয়ঃ) অন্ব 11 ৩। 

: জ্ীরাধার ন্যায় জীরাধাকুণ্ড সর্ধাজন- 

চমতকার. ও .. অসাধারণ গুণ .ছেতু 

কবে অতীব তিয়। অরজের পুণচন্্ 

জীকক উহার: গুণে: বশীতুত হইয়া রঃ 
উহাতে: নিরব ইয়াধার, সহিত বিহায়। 
কয়া খাযকস), যে. বারি উহাতে এ 
ধর শত বাজে/িনি কাহার 

৮ এ 
টির 

টা. রর | ডান মৃতা- কয়ে কুওীলা যা 

রম 
(178 

কর 713. ধু আনার রো দূ কা 
31৯157 ডি র্ রি ৰা হাটি, ই রি টা সি: 

চাহনি & ১ 

বি 

কুণ্ডের তিক লয়। তিলক করিল 1; 
ভট্টাচার্য দ্বারা সবত্তিকা সঙ্গে কিছু, গা ॥.. 
তবে চলি আইল! গু সুমন রোব - 
তাহা গোনর্ধন দেখি হইলা বিহ্বল ॥ ৬ 
গোবর্ধন দেখি প্রড়ু হৈলা দ্বওবত। ''' 
এক শীল জাঁলিঙ্গিয়া ফৈল উনমত 881 
প্ষে মত্ত চলি আইল। গোবধ্ধন রশ । 
হরিদেব দেখি তারে করিল প্রপাঁগ ॥ 
মধুর! পন্মের পশ্চিমদলে যার বাস। 
হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ॥ 
হারদেব আগে নাচে প্রেমে মত্ত হয়া। 
দেখিতে আইল লোক আশ্চর্য শুনিয়া ॥ 
প্রভু-প্রেমসৌদর্যয দেখি লোকে চমৎকার 
হরিদেব ভৃত্য প্রভুর করিল! মংকার [৫ 
ভট্টাচার্য্য ব্রগ্ধাকুণ্ডে পাককিয়া ফৈলা। 
প্ধকুণ্ডে সান করি গ্রড়ু ভিক্ষা লৈসা ॥ 
নেই রাত্রি রহিল হরিদেবের মন্দিরে, 
রাত্রে মহাপ্রভু মনে করিল! বিচারে, ॥. 
গোবদ্ধীন উপরে আমি কতু ন! চড়িব। 1 
গোপাল দেঁবের দর্শন কেমনে পাইন ॥. 
এত মনে করি গু মৌন ধরি রথ 
জানি গোপাল জেচ্ছতয় ডঙ্গী, নস 8 

তথাহি গরসথকারন্য-. | রা ৃ  
নারর্ষবে গং রণ কান 

রে টা রঃ /ঃ 
ক ১টি (ও কথ

 তির 



২৮৮ 

৮9 

০3 রং ৩ | 

7 ৪ 

টা ৮ মারি ফা এ মঠ 2 ০ 

র্ . 

॥ 

টে $ 
না 7 

শা কত ৯ 45 সঃ 4, এ যা 
৯১৪১০ ৭4৪১0৬১৪০১1? ত চিত মা ন্টিও 

ঠ ০১৯৪ ২: শিন্ি 1 মৃ উর 1৪1 রা, 
৯ লা 5 5 

গবোবর্ধন হইতে; অবাধ: 'করিদী 
গোপালদেব। পর্যাতে আরোইপ, করিতে | 
অনিচ্ছুক অন্কাডিমারী রাণাকাস্তি ছারা 
শ্যামকান্ধি... সথাছাদিত "আপনাকে 
্বদর্শন, দান.করিয়াছিলেন 181- 
অস্নকুট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি।: 
রাজপুতলোকের!'সেই গ্রামেতে বমতি | 
একজন আসি রাত্রে গ্রামিকে কহিল । 
তব গ্রাম মারিতে তু তুড়,কধারী মাজিল॥ 
আজি রাত্রে পলাহ না রহিও একজন । 
ঠাকুর লঞ্চ। ভাগ আলিবে. কালধবন ॥ 
গুগিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হৈল। 
প্রথম গোপাল লঞ। গ।ঠুলিগ্রামেধুইল। 
বিপ্রগুছে গোপালের মিভূতে সেবন। 
গ্রাম উজাড় হৈল পলাইল সর্বজন ॥ 
এঁছে লেচ্ছভয়ে গোপালভাগৈবারেবারে 
মন্দির ছাড়ি কুগ্জে রছে কিবা গ্রামান্তরে ॥ 
প্রাতঃকালে প্রভূ মানসগ্ায় করি স্নান। 
গোবদ্ধন পরিক্ষমায় করিলা প্রয়াণ ॥ 
গোবরধম দেখি-গ্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়া। 
নাঁগিতে লাগিল এই শ্লোক পড়িয়া 1৮1 
গাহি ইত দশম একবিংশাধ্যায়ে |. 
ঘাংশযোক ১: 7 

বাম ধলা, 

তনোকি। ॥. 88 

ৃ ৬ রক রা 81৭ 

/ 

কি 
পর 

০০ মী: 

তা 2). নি টন 4 

. ছে শধ্লাগণ রর এই লাঙু রি 
নিশ্চয় হরিদাস £: কার, নি রাম 
ব্কষের টরধম্পর্শে। প্রমো দিত হই 
পানীয় উত্কষ্ তৃণ. কঙ্দর, ক্স ওমুল দ্বারা 
গো ও গোপালগণের মহত রুষ্ণব্ল: | 
রামের যথোচিত গৃজা করিতেছেন 151. 

গোবিন্দকুণ্ডাদি তীর্থে থুভু কৈল জানে 
তথাই গুনিল গোপাল গাঠুলিগ্রামে ॥.. 
মেই গ্রামে শিয়া কৈল গোপাল দর্শন... 
প্রেমাবেশে এত করে বীর্তন নর্ভন-॥ 
গোপালের মৌনদর্যয দেখি গ্রতুর আবেশ 
এই ধ্লোক গড়ি নাচে হল দিন শেষ ।৯া 

তথাহি তক্িরস|মৃতপিক্কো ' দক্ষণবিভাগে 
বিভাবলহরর্যাং ফড়বিংশঙ্লেকঃ-_ 
বামস্তামরস।ক্ষসা তৃজদণ্ডঃ সপাতু বঃ1 
ক্রাড়াকঙ্দুঝতাং যেন নীতে! গোবর্ধনে! গিরিঃ 1৬ 

যেন (বামতুজদণ্ডেণ) গোবর্ধনঃ গিয়িং জী 
ক্কত|ং নীতঃ ( প্রাপ্ত; ) তামরসাঙ্গসা (পঞ্ম- 
নয়নস) ফলা) স সঃ. গরমিদ্ধঃ) খামঃ সুদ &ঃ 
যঃ (ুসাকং) পাঠ (.$।, পিক 5 

(খিনি গোহধন পর্বতে, কষ্ুকতুদয রা 
) বাহে উির্ডে, ধারণ করিয়া ছিলেরায়: র্ 

7০ শন উকষ্রে, নই রাগ) ভায়া 
মা ১ মি ্ 

+৭ 

4 

প 
শনি 8 

স্শিলিনিকগারি 



15:78) এ, 1 ৮ 

ণ ০) ন্ট 

এ ডে 

75772 লা 

নী টাটা বু রা কা 
রি ডা? 

এত নীলে নন 
চর যব পা ্ ্ টং 

দেখিতে উঠা হয়না চড়ে গৌবন্ধনে 
কোন: নে গোপন উত্তরে আপনে ॥ 
কু রুখে রে ডু রে গ্রা্ান্তরে। 

মেই' ছ পাছা আঁসি দেখয়ে ভীহায়ে।১, 
পর্বতে না চড়ে ছুই রূপ মনাতন। 

এইরূপে তা লবারে দিয়াছেন দর্শন | 

রদ্ধকালে রূপ নাশারে দুরে যাইতে । 

বাঞ। হল গোপালের মৌনদর্ঘ্য দেখিতে 
মেচ্ছভয়ে গোপাল আইল মধুর] নগরে। 

একমাঁম রছিলা বিঠঠলেশ্বরঘরে। 

তবে ব্ূপগোসাঞ্ি মব নিজগণ লয় । 
এক মাম দর্শন কৈলা মথুরা ররহিয়া ॥১১ 
নঙ্গেত গোপালভউ দম রঘুনাথ। 
রখুনাথ ভউগোসাঞি আর লোমাথ | 
ভূগর্ভগোমাঞ্ি আর প্রীজীবগোনাঞ্চি। 
শ্রীধাদবাচার্ধ আর গোবিন্দগোমাঞ্রি | 
প্রীউদ্ধবদাস আর মাধব দুইজন । 
ঞখোপালদাষ আর দামনারায়ণ | 
গোবিদ্'ভকত আর বাণী কৃষ্দাস। 
পুগুরীকাক্ষ ঈশান লঘু হরিদাস 8 ১২॥ 
এই সর মুখ্য ভক্ত লএ!! নিজয়ঙ্গে | 
জঞ্জোপাল দংশন ফল বছরকে ॥. 
একমাস 'রছি গোপাল 'মিজন্থানে গলা ্ 
লাগা পা 

পর 

৮ 

নধর নি ং 

বধ 

১1 পা নর রী উড 

দঃ হী টি [সি দেখি হলো প্রেয়েতে বি । 

| প্াব্নাদি সরকুণডে আন করিয়া 1. 
লোকেনে পুছিল গর্কত উপরে গাধা, %.. 
(কিছু দেবমুত্তি হয় পর্বত উপরে। 
লোক কহে মুর্তিহয় গোফার কিরে 
ছুইদিকে মাতা পিতা পুষ্ট কলেবর। 
মধ্যে এক শিশু হয় জিভঙ্গ সুন্দর ॥ 
শুনি মহাগ্রভু মনে আনগ্দ পাইয়া।' 
তিনমূত্তি দেখে সেই গে|ফা উাড়িয়া ॥ . 
বরজেন্ত্র-ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বঙ্গন। 
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল মর্ধা্গ জ্গর্শন | 
সব দ্রিন প্রেমাবেশে নৃতা গীত কৈল।। 
তাহা হৈতে চলি গ্াডু খদির বন আইলা ॥ 
লীলাস্থল দেখি দেখি গেল৷ শেষশায়ী। 
লঙ্গমী দেখি এই,ফ্লে(ক পড়েন গোসািং১৫ 

তথাহি আদিলীবায়াং চতুথে বড়বিংশযৌব- 
ধৃতত্রীমন্তাগব বচনমূ্-_ 

যৎ তে সুঙাতচরণাঘুরুহং স্বনেধু 

ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেু। .. 
তেনাটবীমটলি ত্বাথত্তে ন কিংস্থিৎ 
কুর্প।দিকিত্র রি ধীর্ভবদামুধাং নঃ॥ ৭ /. পু ৰ 

তবে খেলাতীর্থ দেখি ভাঙ্ির বল ইলা. 
যমুনাতে পার হৈঞা ভদ্রবন গেলা ॥ 
প্ীবন দেখি পুনঃ গেল লৌহধন। ... হা 
মহাবন গিয়া জঙ্স্কান দরশন॥ : 
৮ ভঙ্জসাদি দেখি লীলা স্থল, 1; রড ন্ 
| ্ রেমাবেখে' পীডুর মন হৈল টলমল ০ রঃ 



১৮০ শ্রীতীচৈতম্যচরিতাম্বত।  [ অঙ্ঠুশ পরিচ্ছোে। 
2 
অর দিন গুভু আইল! দেখিতে বন্দ|/বণ || কিন্তু আজি মুগ্রিঃ এক স্বপন দেখিলু। 
ক।গিহদে গান কৈল আর গ্রক্ন্দন | 

ঘ৭শপিক্্য তীর্থ হৈতে কেশীতীর্থ আইলা 
রনী দেখি প্রেমে মুঙ্ছিত হইল] ॥ 
চেতন পাইয়। পুনঃ গড়াগড়ি ষাঁয়। 

হ|সে নাচে কান্দে পড়ে উচ্চস্বরে গায়॥১৭ 

এই রঙ্গে মেই দিন তাহ গৌয়াইলা। 

সন্ধযাতে অক্রুরে আনি ভিঙ্ষা নির্বাহিল|॥ 
গ1তে রন্দাবনে কৈল টীরঘাটে ম্বানু। 

, তেতৃশীর তলাতে আমি করিলা বিশ্রাম ॥ 
রুঞখখল।ক।লের হেই বৃক্ষ পুরাতন । 

তি।র তিলে পিঝিবাগ্ধ। পরম চিন্ধণ ॥ 

দি+টে বনুণা বহে শীতল সমীর । 

রদ্দাবন শেভ দেখে যশুনার নীর ॥১৮॥ 
তেতুলীর ৩এে বগি করেন কীর্তন। 
হগ্যাহ্ন করি আলি করেঅক্রুরেভোজন ॥ 
অক্রগের লে|ক আমে গ্রজুরে দেখিতে। 

লে।কতাঁড়ে বচ্ছন্দে নালে এঙ্কী প্ুনকরিতে। 
বন্দাবনে আসি গ্রাভু বনিয়৷ একান্তে । 
নাম কীর্ভন করে মধ্যাহ্ন পথ্/ন্তে ॥ 
তৃতীয় প্রহরে লোক পাঁয় দরশন। 
॥ রে উপদেশ ঝরে নম মঙঈশর্তন | 
হেনকালে আইল] খৈষব কষ্দ।স নাঁম। 
রাক্ষপজ্ক্াতি গৃহ শযুনা পারে গ্রাম ॥১৯ 
শান করি তেহে। কালিদহ য।ইতে 
আমলীতল।তে এড দেখে আচম্বিতে ॥ 
প্রভুম রূপ প্রেম দেখি ঠা! চমৎকার। 
দও।২ হ43| প্রাভুকে করে নমস্কার ॥ 

গাভু কহে কে তুমি কাহা তোমার ঘর। 
কঞ্দাম কহে মুখ গৃহস্থ পামর | 
রাজপুত জাতি মুখি পারে মোর ঘর। 
মোর ইচ্ছ। হয় হও বৈষ্বকিস্বর | 

মেই স্বপ্ন পরতেক তোমা আমি পাইলু॥ 
&ভু তারে পা কৈ আলিঙ্গন করি। 
প্রেমে মত্ত হৈল নাচে বলে হরি হরি ॥২, 
প্রভু মঙ্গে মধ্যাহ্ছে অক্রুরতী৫েধে অ|ইলা। 
প্রভুর অবশিষ্টপাত্ত প্রনাদ প|ইল। ॥ 
গাতে গভূ সঙ্গে আইল জলপাত্র লয়া। 
প্রভু নঙ্গে রহে গৃহ স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া ॥২১ 
বন[বনে পুনঃ কুঙ প্রকট হইলা। 

বাহা তাহা লোক নব হিতে ল।থিল। ॥ 
একদিন মথুরার লে|ক প্রা ঃকালে। 
রন্দাবন হৈতে আইমে করি কোলাহলে 
প্রভু দেখি লোক কৈল চরণ বন্দন। 
প্রভু কহে কাহা হৈতে কৈলে আগমন ॥ 
লেক কহে কুঞ্ণ প্রকট ক|লিদহঞলে। 

কালিশিরে নৃত্য করে, ফণি রত্বুজলে ॥ 

ম।ক্ষাৎ দেখিল লোক নাহিক বিন্ময়। 

শনি হালি কহে গ্রাডু সব মন্ত্য হয় ॥২২ 

এইমত তিন রাত্রি লে।কের গমন। 

সবে আনি কহে কষেের প,ঈল দশণ ॥ 
প্রভু আগে কহে লোক শ্রীরুষ দেখিল। 

| বরম্বতী এই বাক্য নত্য কহাইল ॥ 

মহাপ্রভু দেখি ত্য রুধঃ দবশন । 
নিজাজ্ঞানে সত্য ছাড়ি অনত্যেসত্যভম ॥ 
ভট্ট।চার্য্য কহে তবে প্রভুর চরণে। 
গাজ্ঞা দেহ যাই করি কৃঞ্জদরখনে ॥২৩| 
তবে ডু কহে তারে চাপড় মারিয়]। 
মূর্খের বাকো মূর্খ হও পণ্ডিত হইয়া ॥ 
কষ কেনে দরশনে দিবেন কলিকালে। 
নিজ আমে মুর্খণোক করে কোল[হলে ॥ 
বাডূল না হও রহ ঘরেত বলিয়।। 
কষ দরশন করিহ কালি রাত্রে যাঞ্ী'॥২৪ 
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গ্রাতঃকালে ভব্যলোক গুভুঙ্থানে আইল: যিনি ম্বরূপত়ৃত হ্লাদিনী এবং নম্ষিৎ 

রুষ দেখি আইলা প্রভু তাহারে পুছিল | শক্তি ছারা আলিগ্গিত, তিনিই অখণ্ড 

লোক কছে রাত্রে কৈবর্ত নৌকাতে চট়িয়া! নচ্চিদানন্দ ঈশ্বর শ্রীরুঞ্চ। যিনি স্ব-ন্বরূপ 

কলিদহে মৎস্য মারে দেউটি জালিয়া 

দুরে হৈতে তাহ। দেখি লোকের হয় ভ্রম। 

কালির শরীরে রূষ্ করিছে নর্তন ॥২৫॥ 

নৌকাতে কালিয় জ্ঞান দীপে রত্বজ্ঞানে। 

জালিয়াকে মৃখলে।ক রুষ করি মানে ॥ 
রম্দাবনে কৃষ্ণ আইল। এই নতা হয়। 

বুকে দেখিল লোক এহো মিথা। নয় ॥ 

কিন্তু কাহে কষ দেখে ভ্রমে কাছে! মানে 

স্থ।ণুপুরুষে যৈছে বিপরীত জ্ঞানে ॥২৬। 

প্র কহে কীহা। পাইলে কুষ্দররশন। 

লোক কহে মন্না।মী তুমি জঙ্গম নারায়ণ । 

বৃন্দাবনে হৈল। তুমি কৃষ্ণ অবতার । ! 
তোম। দেখি ঘব লোক হৈল নিস্তার ॥২৭ 
গ্াভু কহে খিষু বিষুঃ ইহা! ন। কহিয়। 

জীবাধমে বিষুঃজ্ঞান কভু না করিহ ॥ 
শন্ন্যানী চিতৎকণ জীব কিরণকণনম। 
ষড়ৈশ্বর্য্যপুর্ণ কু হয় নুর্য্যোপম ॥ 

জীব আর ঈশ্বরতত্ব কভু নহে মম। 

্বলদগ্রিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥২৮ 

তথাহি শ্রীমন্াগতে প্রথমন্কদ্ধে সপৃমাধ্যায়ে 

ষ্ঠগ্গোকে ভাবাথদীসিকায়াং ধৃতং শ্রীবিষ্ুশ্বামি- 

বচনম্-. 

হলাদিস্ঠ। সংবিদ লিঃ সচ্চিদানদ। ঈশ্বরঃ। 
স্বাবিদ্যাস'বৃতো| জীবঃ সংক্লেপনিকরা করঃ৮ 

ঈথরঃ (শ্রীকঃ) হুলাদিন্যা। সংবিদ! (চ 

শবরূপতৃতয়। শক্ত্যা ) আশ্লিষ্ঃ (আলিঙ্গিতঃ, অত- 

এব) সচ্চিদানদঃ। জীবঃ (তু) শ্বাবিদ্যাসংবৃতঃ 

( স্বেষাং মূলভতন্ত তগবতঃ অজ্ঞানেন আবৃতঃ ন্) 

সংরেণনিকরাকরঃ (সংকেশানাং নিক্রস্য সমুহ 
আকর$খনিঃ)॥৮ ॥ 

্জ 

ভগবত্বত্থের অজ্ঞানে ধমারত হইয়। 

বিবিধ ক্লেশের খনিম্বরূপ তিনিই জীব ॥৮ 

যেই মূঢ় কহে জীব, ঈশ্বর হয় মম। 

সেইত পাষণ্ড হয় দণ্ডে তারে যম ॥ ২১। 

তথাহি হুরিডক্তবিলাসে 

ব্রিসপ্ততিতমক্লোকঃ-- 

যন্ত্র নারায়ণং দেবং ব্র্গকুদ্রািদৈ বত: । 

সমত্বেনৈব বীক্ষেত স গাষী ভবেদ ফ্রবম্॥৯ 

গ্থম(ণল।মে 

যঃ( জনঃ) *তৃ নারায়ণং দেবং ব্র্গরুদ্রদি- 
দৈবতৈঃ সমত্বেনে ( সমানতয়।) এব বীক্ষেত 

(আলোচয়েখ) স ঞ্রবং (নিশ্চিত্তং) প|ষণ্তী 

ভবেখ॥৯ ৪ 

যে.-ব্যক্তি ব্রহ্ম এবং রুদ্রাদি দেবগণের 

মহিত নারায়ণকে সমান করিয়া আলে - 

চন। করে, সে নিশ্চয় পাষণ্ড ॥ ৯। 

লোক কহে তোমাতে কভু নহে জীব মতি 

রুষেের মদশ তোমার আকৃতি প্রতি ॥ 

আরুতে তোমাকে দেখি শ্রজেন্দ্রনন্দন। 

দেহকান্তি পীতান্বর কৈলে আচ্ছাদন ॥ 

স্বগমদ বস্ত্রে বাদ্ধি তবু না লুকায়। 
ঈশ্বরগ্রভাব তোমার ঢাকা নাহি যায় ॥ 

অলৌকিক শক্তি তোমার বুদ্ধি-অচগাচর | 

তোম! দেখি রৃষ্ণগ্রেমে জগৎ পাগল 7৩০ 

রী বাল বদ্ধ কিবা চগ্ডাল যবন। 

যেই তোমা একবার প|য় দরশন ॥ 

কুষ্ণনাম লয় নাচে হয় উনমত। 

আচার্য্য হইল সেই তারিল জগত । 

দর্শনের কার্য আছুক যে তোম। নাম গুনে 

সেহে। কুষপ্রেমে মত্ত তারে ত্রিতূবনে ॥ 



১৮২, 

তোমার নাগ গশুনি হয় শ্বপচ পাবন। 

অলৌকিক শর্ি তে|মার ন। যায় কখনত১ 

তথাহি মধ্যনীলায়াং ফোড়শে তৃতীয়ঙ্লো বধৃত- 
ত্রীমদ্ভাগবতবচনম্-- 

ঘর[মধেয়শ্রবণান্ুকীর্তনাৎ 

যৎ গ্রহণ? যং শ্মরণাদ?পি কচিৎ। 

শ্বাদোজপি সগ্ঃ সবনায় কল্পতে 

কুতঃ পুনস্তে ভগবর,দর্শনাৎ॥ ১৪ ॥ 

এইমত মহিম। তোমার তটস্থ লক্ষণ। 

স্বন্বপ লক্ষণে ভুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৩৩ ॥ 
সেই মব লোকে গভূ প্রমাদ করিলা। 

প্রেমনামে মত্বলে।ক নিজঘর গেল৷ ॥ 

এইগত কখোদিন অক্ুরে রহিলা। 

রুষ্খনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা | 

মাধবপুরীর শিষা সেইত ব্রাঙ্গণ। 

মথুরাতে ঘরে ঘরে করায় নিমন্ত্রণ ॥ 

মথুবার যত লোক ব্রাহ্মণ মজ্জন | 

ভট্টাচার্য স্থানে আমি করে নিস্তণ | 

একদিন দশ বিশ আসে নিমন্ত্রণ। 

ভট্টাচার্য্য একমাত্র করেন গ্রহণ ॥ 

অবগর ন। পায় লেক শিমস্ত্রণ দিতে । 

সেই বিপ্রে মাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে ৩ং 

কান্যকুজ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ত্রাঙ্গণ। 

দৈন্য করি করে আমি প্রভুব নিমন্ত্রণ ॥ 

প্রাতঃকালে অক্ূরে আগি রন্ধন করিয়া । 

প্রভূকে ভিক্ষা! দেন শালগ্রামে সমর্পিয়। ॥ 

একদিন অক্তুরঘাটের উপরে । 

বণি মহাপ্রভূ মনে করেন,বিচারে ॥ 

এই ঘাটে অক্র.র বৈকুঠ দেঁখিল। 

ব্রজবামী লোক গোলে।ক দর্শন পাইল॥৩ঃ 

* এত বলি ঝাপ. দিল জলের উপরে। 
ডবিয়া রহিলা-গুড়ু জলের ভিতরে ॥ 

ী্ীচৈতত্চরিতাম্বত | [ অধাদশ পরিচ্ছেদ । 

দেখি কৃষ্দাস কান্দি কুকার করিল। 

ভ্রাঢার্য্য শীত্র আসি প্রভু উঠাইল। 

তবে ভরটাচার্যয নেই ব্রান্ষণ লইয়া । 

যুক্তি করিল কিছু নিভৃতে বসিয়া! ॥ 
আছি আমি আছিলাম উঠাইল গ্রাভুরে। 
রন্দাবনে ডুবে যদি কে উঠাবে তারে ॥ 

লোকের মংঘউ নিমন্ত্রণের জঞ্জাল। 

নিরন্তর আবেশ প্রভুর ন। দেখিয়ে ভাল। 
বন্দাবন ঠহতে যবে প্রভুরে কাড়িয়ে। 

তবে মে মঙ্গল এই কোন যুক্কো হয়ে ॥৩ং 

বিগ্র কহে প্রয়াগে প্রভূরে লঞ্া যাই। 
গঙ্গাতীর-পথে যাই তবে সুখ পাই ॥ 

যে।রোক্ষেত্রে যাই আগে করি গঙ্গান্গান। 
মেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে প্রয়াণ ॥ 
মাঘমাম লাগিল আি ইবে যদি যাইয়ে। 

মকরে প্রায়াগ সান কথোদিনে পাইয়ে ॥ 
আপনার দুঃখ পি কবি নিপেদন। 

মকর প্রশংনি গ্রায়াগ করিহ শুচন ॥ 
গঙ্গাতীর-পথে সুখ জানাইহ তারে ॥৩৬ 
ভট্টাচার্য; আমি তবে কহিল প্রভৃরে ॥ 

মহিতে না পরি প্রাহ্থ লোকের গড়বড়ি। 

নিমক্রণ লাগি লে!ক করে হুড়ানুড়ি | 

প্রাতঃকালেআমেলোক তোমাকেনাপায় 

তে/মার লাগ না পাইয়। মোর মাথাখায়॥ 

তবে স্থখ যবে গঙ্গাতীর পথে যাই । 

এবে যদি চলি পায়াখে মকর স্নান পাই॥ 

উদ্বিগ্ন হইল চিত্ত সহিতে ন] পারি। 

প্রভুর যেই আজ্ঞা হয় নেই শিরে ধরি॥ ৩৭ 
যদ্যপি বৃন্দাবন ত্যাগে প্রভুর নাছি মন। 
ভক্তেচ্ছা৷ করিতে কহে মধুর বচন ॥ 

তুমি আমা আনি দেখাইলে বৃন্দাবন । 

এই খণ আমি করিতে নারিব' ধন ॥. 



অটাদশ পরিজ্ছেদ। ] 

,ষে তোমার ইচ্ছা আমি তাহাই করিব। 

বাহ! লঞ1] যাহ তুমি তীহ্বাই যাইব ॥ 
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃম্নান কৈল। 

রদ্দাবন ছাড়িব জানি প্রেমাবেশ*হৈল ॥ 

বাহাবিচার নাহি প্রেমাবিইউ মন। 

ভট্টাচার্য কছে চল যাই মহাবন ॥ 

এত বলি প্রভূকে নৌকায় বযাইয়া। 
গর রি ভট্টাচার্য্য চলিল] লইয়া! ॥৩৮। 

গ্রেমী রুষ্দান আর সেইত ব্রাঙ্গণ। 

গঙ্গাতীর পথে যাইতে বিজ্ঞ দুইজন ॥ 

য|ইন্তে এক বৃক্ষতলে পাভূ নবা লঞা। 

বরিল। মবার পথশ্রান্তি দেখিয়। ॥ 
নেই বৃক্ষ নিকটে চরে বু গ[ভীগণ। 

তাহ] দেখি মহাপ্রভুর উল্লনিত মন ॥ 

আচন্বিতে এক গোপ বশী বাজ|ইল। 

ঘপিতেই মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল। 
অচেতন হঞ1 গ্রভু ভূমিতে পড়িল। | 

মুখে ফেণ পড়ে নানায় শ্বামরুদ্ধ ঠৈলা। ৩৯ 
হেনকালে তাহা আমোয়ার দশ আইলা । 

শ্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া গৈতে উত্তরিলা ॥ 
গুভুরে দেখিয়! 'ল্লচ্ছ রয়ে বিচার। 

এই যত পাশ ছিল সুবর্ণ অপার ॥ 

এই পঞ্চ বাটে।য়।র ধুতরা খাওয়া ইএ) | 
মরি ডারিয়াছে যন্তির মব ধন লএঞাা ॥ 

তবে পাঠান ধেই পঞ্চ জনেরে বাঞ্ধিল। ূ 
কাটিতেচাছে গৌড়িয়াসব ফীাপিশ্ডেল।গিল 
কম্দান রাজপুত নির্ভয়'সে বড়। 
সেই বিপ্রা নির্ভয় সে মুখে বড় দঢ় ॥8০1 
বিপ্রাকহে পাঠানতোমায়পাতমারদোহাই 

চল তুমি আমি শিকদার পাশ যাই॥ 
এই যতি আমার গুরু আমি মাধ্রতরাঙ্ষণ। 
পাতরার/ম্সাগে আমার আছে শতজন। 

মধ্যলীলা। ১৮৩ 

| এই যতি ব্যাধিতে কড়ু হয়েত মু্্ছত। 
অধহি' চেতন পাধে হইবে মহ্থিত | 
্মণেক ইহা বৈম বাদ্ধি রাখহ সণাকে। 
ইহাকে পুছিয়া তুমি মারিহ আমার 15১) 
পাঠান কহে তুমি পশ্চিম। মাধ ছুই জন। 
গৌড়ীয় ঠগ এই কণে তিনজন ॥ 

বঞ্দান কহে মোর ঘর এই গ্রামে। 

দুই শত তুরকী আছে শতেক ক।মানে॥ 
এখনি আপিব মব অমি যণ্দ ফুকারি। 
ঘোড়।পিড়া লবে লুটি তোমা মবা মালি ॥ 
গোৌড়ীয়া বাটপাড় নহে তুম বাটপাড়। 
তীর্ঘণানী লুট আর চাহ মরিলার ॥৪২। 
শুশি পাঠানের মনে মক্কোচ হইল । 

হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল ।॥ 

তঞ্চ।র করি উঠে মহাগাছু বলি হরি হরি 
হোমাবেশে নৃতা করে ভদ্দীনাহু করি ॥ 

প্রেমাবেশে গভু যি করয়ে চিৎকার | 

মেচ্ছের হদয়ে মেন লাগে শেলধার॥ 

শভয় প।ঞা শ্েচ্ছ ছাড়ি দিল পঞ্চজন। 

প্রভু না দেখিল নিজগণের বন্ধন 18 

ভট্টাচার্য্য আম ধরি প্রান্ত বনাইল। 
শ্লেচ্ছগণ আগে দেখে এঠুর বাছা হৈল | 

ল্লচ্ছগণ আ।খি দূরে বন্দিল চবণ। 

পর আগে কহে, এই ঠগ পঞ্চজন ॥ 

এই পঞ্চ মেলি তোমায় ধুতরা খাওয়।ইয়া 
তোমা ধন লৈল তোম। পাগল করিয়!।88 

প্রভূ কহে ঠগ নহে মোর অঙ্গীজন। 

ভিক্ষুক সন্্যামী মোর নাহি কিছু ধন॥ 

স্বগীবয।'ধতে দুগ্রিঃ কত হউ অচেতন । 
এই পঞ্চ দয় করি করেণ পালন ॥ 

মেই শ্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গন্তীর। 
কালাবন্ত্র পয়ে তারে লোকে বহে লী |, 



৭ 

শেষ স্থাপে দা ॥ (1. 

02606757288: 

না হি, 
ৃ 

71081 

তয় ব্যাগ: সেইকিরিজ জীন ০১ | হাদি 

তারি শা কাকি খতন: 1 না খর জানী অই দৈলসদা 
দেইনি কছে এন খতিল | [পা করি বধ মোরে লোনা 
উত্তর না আঁলে সুখে মহান দল 16৫ | এত বলা খড় মনেই ০ 

রত কহ ভব শক্ত স্থাপে মিষ্িশৈষে | প্রভু কছে।, উঠ রদ ইনি । 

: তা! খখি সবিশেষ গ্থাপিয়াছে শেষ ॥ | কোটি জঙ্গের- পাপ 
খেল পাধিনইলা। ॥ 

ক্োমার শান্তর শেষে কহে এক টশ্বর। কষ কহ কফ কহ, কৈলউপীকেশ। 

যাঁড়েখর্যয পূর্ণ ডেঁছে স্টাম কলেবর | 

নংচিৎ আনন্দদেহ পুর্গ'ক্ষন্নপ |, 

নর্দাস্া। সর্মজ নিত্য সর্বাদি খ্বরপ ॥ 
সৃষ্ট ছিতি প্রলয় ভাহা' হৈতে হয়। 

গুল শুদ্ধ জগতের তেছে। সাশ্রয় । 

'সজর্কপ্রেঠ সর্বাযাধয কারণের কারণ। 

ক্র ডো হর জীবের সংসার তারণা ৪৬ 

এঠীর মেধা. বিনা জীবের নাঁযায় সংলার। 
তাহার চরণে শ্রীতি পুরুষার্থ সার ॥ 

' 'ঘ্োক্ষাধি আনন্দ যাঁর নছে এক কণ। 

পুর্ণ নন তপ্ডি ভার চরণ মেবন॥ 

কক্জ্ঞান যোগ আগে করিয়ে স্থাপন | 
সক ধিতিয়া গ্ছাঁপে ঈশ্বরসেবন ॥ 

উরি বের নাহি শাজান। 

নি নি নে রে শেষে, সির ্া। ৮ 
। ই যেই নি না 

১ ডর 

১৫ 1০ ্ রা ্ৈ 

পু হন, ১ শি 

রা * 

সবে কৃ্চ কছে সবার -হৈল, প্রেমাবেশ।৪১ 

রামদাস বলি গরভূ তার কৈলবঁম।, » 
আর এক পাঠানের নাম:বিচুলিখ।ন ॥ 

অলপ বয়ন তেঁহো রাজার কুমার'। 

রামদাম আদি পাঠান চাকর তাছার,॥ 

কৃষ্, বলি সেই পড়ে মহাপ্রভুর পায়। 
প্রভু ঈীচরণ দিল তাহায় মাথায়. 
তা নবারে 'কুপ। করি প্রভূত চলিল।। 
মেইত পাঠান নব বৈরাযী হইল] ॥ 

পঠানবৈষ্ব বলি ছৈল তার খ্যাতি। 

সর্বত্র গাইয়। বুলে মহাপ্রভুর কীর্তি ॥ 
মেই বিজুলিখান.হৈল মহাভাগবত । 

সর্বতীধে, হৈল তার পরম, মহৰ ॥ (591 

| ঈছে লীলা, করে প্রভু রফটৈত 

পচ্চিম আমির! বৈ যখন ংধন্য. 8... 
[বোযোজরে আর :পভুকলূর সান 
[খনাতীরগ্ে টির গীয়াত আরা. 
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1.সেই লা বিজ ভূ হি ॥ 
ধর স৮৮ পন ৮৮ 
হোক এ এড 3 1 ২৭ ? টি. রর 

* ৭ & 



উনধিপ পিকে. . এধালীলা ১৮৫. 
০০ 

ওনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাণিতে লাগিলা। | তাহা কে কহিতে পায়ে ক্ুত্বদীব: হৈলা। 

মেই হইদন প্রভু সঙ্গে চলি অ।ইল! $৫১। | দিগ্দ্রশন লাগি কহি সুত্র করিয়া। 

যেই যেই জন প্রভুর দর্শন পাইল। অলৌকিক লীল! গুডূর নছে লোক রীতি 
নেই সেই জন মহাভাগবত ঠহল। গুনিলেহ ভাগ্যহীনের ন। হয় গ্রাতীতি ৫৩ 

সেই প্রেমে মন্ত, নাচে করে মন্বীর্ভন ।  আদেযোপান্ডে চৈতনামীলা অলৌকিকজান 

তার রঙ্গে অন্য অন্য তার সঙ্গে আন ॥ | শ্রদ্ধা করি শুন, ইহ। মত্য করি মান॥ 

এইমত বৈষ্ণব হইল সব গ্রামে। যেই তর্ক করে ইহা, মেই মুর্খরাজ। 

নংসার তরিল গৌর ভগবানের নামে & | আপনার মুণডে মে আপনে পাড়ে বাছ। 

দকিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল। চৈতন্যচরিত্র এই অস্থৃতের মিদ্ধু। 

জগত আনন্দে ডানায় যার এক বিচ্ছু 

মেই মত পশ্চিমদেশ প্রেমে ভানাইল ॥৫২ শ্ীরপ রথুনাথ পঙ্গে যার আশ । 

এইমত, চলি প্রভ্ প্রয়াগ আইলা । চৈতন্যচরিতাম্বত কহে রুষ্ণদাস 1৫৪। 

দশ দিন ভিবেণীতে মকর স্নান কৈলা ॥ ইতি জ্রচৈন্যচরিতাম্বতে মধাথণ্ডে 

বদ্দাবনগমন প্রভূর চরিত্র অনন্ত। প্ীরন্দাবনদর্শনবিল।মো। নাম : 

নহআবদন যার নাহি পায় অন্ত ॥ অষ্ট(দশপরিচ্ছেদ ॥১৮। 
৫ 

ইতি প্ঠৈতন্ভচরিতা মতে মধযখণ্ডে শ্রাচৈতন্তন্বরূপ শ্শ্তামলালগদা রবিন্দ'সেবি বিনোদবিহারি- 

গোস্ামি ক্কতান্বপ্নযোধিনী ও সুবোধিনী সমদ্ধিত বুঙ্দাবনগমন 

মাম অষ্টাদশপরিচ্ছেদ ॥ ১৯ 
রটে 

উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 

পটার) (টা 

ৃদ্দাবনীয়াং রমকেলিবার্তাং সৃষ্টির প্রাথমে যেখন অক্মাতে পৃষ্টি- 

কালেন নুগাং নিশক্িদুৎক:। শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তদ্রপ 
সঞ্চার্য্য রূপে ব্তনোত পুনঃ ম 

প্রভূবিধো গ্রাগিব লোকনৃহিম্। ১। উকৃষটৈতন্ত উৎকন্ঠিত চিত্ত হইয়া জীরপ 

সপ্রনঃ (প্রীচৈতন্ঃ) উৎকঃ ( হমাধূ্যা- গোস্বামিতে শক্তি স্চার করতঃ পুনর্বার 

সানা ধর্ম উদ্মন।ঃ ন্) গ্রাক্ বিধৌ (ব্রক্গণি) রৃ্দাবনের রমকফেলিবার্ত। সর্বত্র বিস্তা" 

লোকচ্রিং (ত্িনর্জনশক্ষিম্ ) ইব রূপে (প্রীনপ রিত করিয়াছিলেন 1 ১ 

গোগ্থারিণে) নিজশকিং ( রসকেনিবারা প্রা 

শিনীং সব শবযপপণক্রিং) সঞ্চাধ্য কাণেন দুর্ঠাং | জয় জয় চৈতন্য জয় নিত্যানঙ্দ |. 
আাসতীতিবু়াআিসিভাওনি। লং বাতনোতও ১৪ জয়াদৈতচত্া জয় গৌর বন টং 



ঞীরপ সনাতন রামকেলি গ্রামে। ৮ 

গ্রডূকে মিলিয়া গেল! আপন ভবনে ॥ 

দুই ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সৃদ্িল। 
বনু ধন দিয়! ছুই ত্রান্ধাণ বরিল ॥ 
কুফমন্ত্রে করাইল দুই পুরস্চরণ। 
অচিপনাতে পাইবারে চৈতন্যচরণ ॥ ১॥ 

তবে ছ্্িরপগোসাঞি। নৌকাতে ভরিয়া । 
আপনার ঘর আইল! বনু ধন লএঞ | 

্রাঙ্ষণ-বৈধবে দিল তাঁর অর্থাধনে। 
এক চৌঠি ধন দিল কুটস্বভরণে | 
দণ্ড বন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল। 
ভাল ভাল বিপ্র স্থানে স্থাপ্য রাখিল ॥ 
গৌড়ে লঞ। র।খিল মুদ্র। দশহাজারে। 
সনাতন বায় করে বহে মুদিঘরে ॥ ২॥ 

রূপ গুনিল প্রভুর লীলাদ্রি গমন। 

বনপথে যাবেন প্রভু গীরন্দাবন | 

ঈীরপ নীলাচলে পাঠাইল দুইজন । 
প্রভু ₹ন্দাবনে যবে করেন গমন ॥ 

শী আগি মোরে তবে দিবে সমাচার । 

গুনিয়। তদনুবূপ করিব ব্যবহার | ৩॥ 

হেথা সনাতন গে।মাঞ্ি ভাবে মনে মন। 

রাজা মেরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন ॥ 

কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়। 

তবে অব্যাহতি হয় করিল লিশ্চয় ॥ 

আন্বাস্থ্যের ছল করি রছে নিজ ঘরে। 

রাজকার্যয ছাড়িল.ন। যায় রাজঘারে ॥8। 

লোভী কায়স্থগন রাজকার্যয করে। 

আপৰে ম্বমুছে করে শাস্ত্রের বিচারে | 
ভা চার্ধা পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লয় । 
ডাগবতবিচার করে সভাতে রা ॥ 

একদিন ধ্ধীডেস্বর সঙ একজন. 
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চি ধক বির রি তর পাতস। দেখিয়া সবে স্জমে উঠিল 
মনরমে আমন (য়া রাজা বসাইল'॥ ৫॥ 
রাজা কে তব স্থানে বৈদা পাঠাইল। 

বৈদ্য কছে ধাধি হে সুস্থ. সে দেখিল। 
আমার বে কিছু কীর্যয বব তোম। লয়া। 
কার্ধ্য ছাঁড়ি খরে ভুমি রহিল বিয়া ॥ 
মোর যত কার্ধয কাম সব কৈল। নাশ। 

কিতবহদয়ে হয় কহ মোর পাশ ।। 

মনাতন কহে নহে, আমা হৈতে কাম। 
আর গন দ্বিয়। কর কার্য সমাধান | 

তবে ক্রুদ্ধ হয় রাজা কহে আরবার। 
তোর বড় ভাই করে দন ব্যবহার ॥ 
জীব বহু মারি সব চাকল। কৈল নাশ। 

হেথা ভুমি কৈলে মোর সর্ধকার্যয নাশ।৭। 

সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর | 
যেই ফেই দোষ করে দেহ তার ফল ॥ 
এত গুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘর গেলা । 

পলাইব! জ।নি সনাতনেরে বাদ্ধিল! ॥ 

ছেনকালে চলিল৷ রাজ] উড়িয়া মারিতে । 

মনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে ॥ 

তেহে! কহে তুমি যাবে দেবে ছুঃখ দিতে । 
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে য|ইতে॥৮ 

তবে তারে বান্ধি রাখি করিল গমন। 

হেথা নীলাদ্রি হৈতে প্রভু চলিলারন্দাবন॥ 

তবে নেই হুই চর রূপ ঠ1 আইলা 

রন্দাবন চলিল] গাডু আমিয়৷ কহিল! ॥ 
গুনি স্ীরপ লিখিলা সনাতন ঠ1ি। 

বন্দাবন,চ্লিল। প্রচৈতনাগোনাত্রিং 1৯1 
আমি ছুই চলিলাম তাহাকে মিলিতে |. 

মি বৈছে তৈছে ছুটি মাহ তো 
দশ না হানার স্থানে

 |. 

রি ্ স দিতে (রুজিতে, 
কৈ আসমর রা 

ন্ টু 



বণ পা ্ 

খৈছে তৈ হু জন বন্দাবন। 
এত লিখি ছুই. াই. করিল] গমন 8১৯ ॥ 

অনুপম মঙ্িক তার মাম জব । 
রপগোষাঞ্ির ছোট ভাই পরম বৈষব। 
তাহায়ে লঞ্চ রূপ প্রয়াশ আইল] । 
মহাপ্রডু তাহা.গুনি আনন্দিত হৈলা ॥ 
মহাপ্রভু চলিয়াছেন মাধব দর্শনে | 
লক্ষ লঙ্গ লোক আইল প্রভুর মিলনে ॥ 

কেহ কান্দে কেহ ছাঁমে কেহ নাচে গায়। 

রুষণ কৃষ্ণ বলি কেছে! গড়াগড়ি যায় ॥১১। 
গঙ্গাযমুন। প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে। 

প্রভু ড্বাইল। রুষ্ণপ্রেমের বন্যাতে ॥ 

ভীড় দেখি দুই ভাই রহিল! নির্জনে । 
প্রভুর আবেশ হইল মাধবদর্শনে ॥ 
প্রেমাবেশে প্রভু নাচে হরিধ্বনি করি | ! 

উর্দবানু করি বোলে বোল হরি হরি ॥ 
গ্রাভুর মহিমা দেখি লোকে চমৎকার । 

প্রয়াগে গরডুর লীলা নারি বর্ণিবাঁর ॥১২৫ 
দাক্ষিণাত্য বিপ্রী মহ আছে পরিচয়। 

মেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া। নিল নিজালয় ॥ 
বিগ্রথৃহে আমি গ্রড়ু নিভৃতে বিল । 

প্ীরূপ বল্লভ দুহে আগিয়। মিলিলা ॥ 

দুই গুচ্ছ ভৃণ ছু'ছে দশনে ধরিয়া! । 
দুরে প্রভু দেখি পড়ে দণ্ডবৎ হয় ॥১৩॥ 

নানা লোক পড়ি উঠে পড়ে বারবার । 

প্রভূ দেখি প্রেমাবেশ হইল দুহার | 
শ্ীনপ দেখিয়া প্রভুর প্রন ছৈল মন। 
উঠ উঠ রূপ আইল বলিলা বচন ॥ 
কষের কর।1 কিছু লা ফায় বর্ণন 
বিষয়কুপ ছৈতেক। চিল. তেম। দুইজন 7১৪ 
তথা, ইরিজকিবিগাদা শবে 

 ঈধাদীজী /- ১৮৫ 

মদে বিনা নত; পট ঃ হিঃ |. 
তশ্বৈ'দেয়ংততো গ্াং সত পূজো! যা বৃহ ॥২ 

চুর্বেদী ( বেদচতুইয়াভাসমুকে! পি অন্তক্তঃ 
বিপ্রঃ) ন মে প্রিয়ঃ (কিন্তু) শ্বপচঃ (চতাজ 
বিশেষঃ) হঙত্ঃ (চেৎমদ) প্রি্ং (প্রীতি 
বিষয়ঃ) তপ্ৈ (ভাদৃশ স্বপচার) দেকং (দানং 
কুর্য্াৎ ) ততঃ গ্রাহং ( গ্রতিগৃহীয়াং ) যখ| অহ্ং 
(পৃজাঃ, তথ! ) স চ পৃজ)ঃ (আদরনীয়ঃ)॥ ২॥ 

চতুর্কেদাভাসকারী ব্রাহ্মণ ভক্তি" 
শুন্য হইলে আমার প্রিয় হয় ন|। চণ্ডাল 
যদি আমাতে ভক্তিমান্ হয়, সেআমার | 

প্রিয় হয়। অতএব তাদুশ ভক্ত চগালই 

দানের পাত্র এবং তাহ! হইতে গ্রতিগ্র্থ 

করিবে এবং যেব্যক্তি আমার ন্যায় 
আদরের পাত ॥২॥ 

এত পড়ি গরভ্ দু'ঁহা কৈল আলিজন। 
কপাতে ছুহার মাথে ধরিল চরণ | 

প্রভূ পা পাঞা দু'ছে দুই কর যুড়ি। 
দন হয় স্তুতি করে নানা ফ্লোক পড়ি |১৭ 

তথাছি প্রন্নপগোঙ্থ।মিবাক্যম্- 
নমে| মহাবদাস্ত।য় কফ প্রেমপ্রদা় তে। 

কুষ্চায় কৃষ্খচৈষ্কন্যণায়ে গৌরনিষে নমঃ ।গা 
রে ? 

মহাবদান্যায় ( ক্গতরুকামধেস্াদিদ্ অধ়্ী- 
কতা দাতৃপ্রব্রায়) কৃষ্প্রেমপ্রদায় (রঙ 
বশী করণ মহৌধধিমিব প্রেমাণং ধর্দাতীতি .ওষ্বে ) 
কষটচৈতজনায়ে .(ক্চসা চৈতমাং সম্যক, অনু. 
ভবো যন্থাৎ তখাতৃতং নামা বন্ত গন্মৈ) গৌর". 
তিষে (গৌরী লীত। ত্বিট কান্তি বলা গৈ), 

ক্চায় (যশেদানন্বনায়) তে (ভুতাং) নস্ঃ, 
নমঃ। ৩। | ন্ 

১ 

দাতার গিয়োযনি, প্রীরুফপ্রেমভাদ। 

৫৮৭০০ এবং দেহকাস্ি বারা পতায়দান জীরুফ- 



[ উনবিংশ পরিচ্ছেদ। প্রীহীচৈতগ্যচরিতায়ূত । ১৮৮ 

দণডবৎ কৈল তিহে। গুভু আলিঙজিল। 

দুই জনে রুষ্ণকখা কতোক্ষণ হৈল॥ 

কুষ্ণকথায় প্রভুর মহাপ্োম উৎলিল। 

চৈতন্য নামে বিখ্যাত জীষশোদানন্দনকে 

প্রণাম করি ॥ ৩1 

তথাহি গ্রীগোবিদদলীলামৃতে প্রথমসর্গে 

দ্বিতীযপ্লোক-- 

যোহজ্ানমন্তং-ভুবনং রূপালু- 
রুল্লাঘয়ননপ্যকরোৎ গ্রমত্তম্। 
্ব্োমসম্পৎসুধয়াকুতেহং 
প্রীকঞটৈতন্যমমুং গ্রপদ্যে ॥ ৪৪ 

যঃ কৃপালুঃ অক্ঞানমত্ত্ম্ (অভ্ঞানে অযথাথ- 

ভূতে মংসারে মত্ত অবধানশৃন্তং ) ভূবনম্ উল্লা- 

ঘয়ন্ ( অজ্ঞানরোগং বিনাস্ত) সবপ্রেমসম্পংনুধয়া 

(স্বগ্রেমসম্পৎ এব সুধা তয়!) গ্রমত্তম অকরোৎ 

অদ্ভুতেছম অমুং শ্রীরুষণচৈতগ্তং গরপদ্যে (শরণং 

ব্রক্জামি)॥ ৪ ॥ 

যিনি অজ্ঞানমত্্ জীবগণের ভবরোগ 

বিনাশ করতঃ নিজপ্রেমসম্পত্তিরপ অস্থত 

দ্বারা তাহাদিগকে গ্রমত্ব করিয়াছেন, 

মেই অদ্ভুত বাসনাপরতন্র প্ীকষচৈতন্য 

মহাগরভুর শরণ লইলাম ॥ ৪ ॥ 

তবে মহাপ্রভু তারে নিকটে বসাইল। 

সনাতনের বার্ঘ! কহ তাহারে পুছিল। 

প্রীরপ কহেন তেঁহে। বন্দি রাজঘরে। 

তুমি যদি উদ্ধীর, তবে হইব উদ্ধারে ॥ 

গাভূ কহে মনাতনের হৈয়াছে মোচন। 

অচিরাঁতে আঁম1 মনে হইব মিলন ॥ 

মগ্যাহ্ন করিতে বিপ্র গ্রভুরে কহিল । 

রূপগোনাঞ্ি সে দিবসতাহাই রহিল। ॥১২ 

ভট্টাচার্য্য ছুই ভাইর নিমন্ত্রণ কৈল। 

প্রভুর প্রাসাদ পাত্র দুই ভাই পাইল ॥ 

ত্রিবেণী উপরে গ্রভূর বালাঘর স্থান। 

. দুই ভাই বাসা কৈল গ্রভূ মন্লিধান | 

সেকালে বল্লভভট্রট রহে আড়ইল গ্রামে। 

মহাগভূঙ্গাইলাসুনিআইলাতার স্থানে ॥১৭ 

ভট্টের সঙ্কোচে গ্রভূ মস্বরণ কৈল।॥ 
অন্তরে গর গর প্রেম. নহে সম্বরণ। 
দেখি চমৎকার হৈল বললভভট্রের মন1১৮॥ 

তবে ভট্ট মহাগ্রভূর নিমন্ত্রণ কৈলা। 
মহাপ্রভু দুই তাই তারে মিলাইল। ॥ 

দূরে ছৈতে দুই ভাই ভূমিতে পড়িয়া। 
ভে দণ্ডবৎ কৈল মহাদীন হয়] ॥ 
ভউ মিলিবারে যায় ছু'হে পলায় দূরে । 

অন্পশ্য পামর মুগ্রিঃ না চু ইহ মোরে।১৯। 
ভড্টের বিল্ময় হৈল গ্রতুর হর্ষমন । 
ভরে কহিল গ্রভু তাঁর বিবরণ 

খ্িহা ন] স্পর্শিহ ইহ! জাতি অতি হীন। 
বৈদিক যাঁজ্িক তুমি কুলীন গ্রাবীণ॥ 
ছু'হার মুখে কৃষ্ণনাম নিরম্তর গুনি। 

ভষ্ট কহে গুভুর কিছু ইজিত ভঙ্গি জানি? 
ইহার মুখে কুষ্ণনাম করিছে. নর্তন। 

ইইত অধম নহে হয় সর্ধোতম ॥২০। 

তথাছি মধ্যলীলায়াম্ একা দশে ব্রয়োদশগ্লে!ক" 
ধৃতশ্রীমন্তাগবতবচনম্-_ 

অহ! বত শ্বপচোহতো | গরীয়।ন্ 

যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্। 

তেপুস্তপন্তে জুহবুঃ সম,রাধ্যা 

র্গানৃচূর্নাম গৃণস্তি যে তে ॥ ৫1 

গুনি মহাপ্রভু তারে বু প্রশংমিল।। 
প্রেমাবিষ্ট হঞা শ্লোক পর়িতেলাগ্সিলা ॥২১ 

তথাছি হরিভক্রিম্ধোদয়ে তৃতীয়ধ্যায়ে 

ঘাদশক্লে কঃ 

গুচিঃ সত্তক্কিদীপুনিদগ্ধদর্জাতিবলষঃ | 
শ্বপাকোহপি বুটধঃ শ্লাথো! ন 
বে্দোটোোহপি নাস্িকঃ॥ ৬৪ 



উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।] 

সন্তজিদীপ্তামিদগ্র্দাতিকল্সঘঃ  (সন্তক্তিঃ 

অনগ্তাগুজিরেব দীর্টুপ্রজ্ঞলিতঃ অগ্রিঃ তেন 

 দর্জাত্যারস্তকং কলুষং চণ্ীলত্বহেতুত্তং পাপং 

যন্ত সঃ, অতএব ) গুচিঃ ( এবভূতঃ) শ্বপাকঃ 

অপি বুধৈঃ ক্লাঘাঃ ( আদরণীয়ঃ ) বেদজঃ (অধীত-
 

সর্ববেদঃ) নাস্তিকঃ ( তাঁদৃশ ভগবন্তক্তিবিবর্জিত- 

শ্চেখ)ন( আদরনীগনঃ) ॥৬। 

অনন্যাচক্তিরূপ প্রাম্থলিত অগ্রি দ্বারা 

যাহার দুর্জাতির আরম্তক পাপমমূহ 

তন্মীভূত হইয়াছে, অতএব পরম পবিত্র 

এবম্প্রকার চণ্ডালও পঞ্চিতগণের আঁদর- 

থ্ীয়। অর্বাবেদবেত্ব। হইয়াও ভগনভুক্তি 

বিবর্জিত হইলে কোন কালেই আদরের 

যোগা নহে 1১৬) 

তথাহি তত্রৈব একাদশয্লোকঃ-- | 

ভগবভূক্ষিহীনস্য জাতিঃ শাঙ্বং জপন্তপঃ। 

অগ্রাণসোৰ দেহস্য মণ্ডনং লোকরগীনম্॥1| 

গগবস্তক্তিহীনস্য (জনসা) জাতিঃ (ত্রাঙ্গণত্বাদিঃ) 

শীশ্ং ( বেদাধ্যয়নাদিঃ) জপঃ ( পুরশ্চরণাদিঃ) 

তপঃ (রৃচ্ছ,চান্ায়নাদিঃ এতৎ সর্বাং ) অপ্রাণস্য 

(মৃ্প্য ) দেহসা মগ্ডনম্ ( অলঙ্করণম্) ইব লোক- 

রঞনম্ (এব নতু সংসারমোচকম্)1 গ॥ 

হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তির জাতি, 

বেদাঁধ্যয়নাদি, পুরশ্চরণার্দি এবং তপন্যা 

মৃতদেহের মগ্ডনের ন্যায় লোকরহীন 

আাত্রে পর্যযাণ্ড হয় ॥ ৭। 

গ্রাভুব প্রেমীবেশ আর প্রভাব তক্তিসার। 

সৌন্দর্ধ্যাদি দেখি ভের হৈল চমৎকার ॥ 

বগ্বণ গ্রভুরে ভউ নৌকাতে চঢ়াইয়া। 

ভিক্ষা! দিতে নিজ ঘরে চলিল। লইয়। ॥ 

যমুনার জল দেখি চিন্কণ শ্যামল 

প্রেমাবেশে প্রভুর মন হইল পাগল |২২॥ 

মধ্যলীল! | ১৮৯ 

হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল বাপ। 

গুভু দেখি মবার মনে হৈল ভয় কাপ॥ 

আস্তে বাস্তে মবে গু ধরি উঠাইল1। 

মৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিল ॥ 
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল । 

ডুবিতে লাগিল নৌকাঝলকেভরেজল ॥২৩ 

যদ্যপি ভউ আগে প্রভুর ধৈর্য্য হেল মন। 

দুর্বার উদ্ভট প্রেম নহে সন্বরণ | 

দেশ পাত্র দেখি প্রতুর যবে ধৈর্য্য হৈল। 

আড়ইলের ঘাটে তবে নৌকা উত্তরিল ॥ 

ভয়ে ভট্ট নঙ্গে রহি মধ্য।হু করায়া। | 

নিজগৃহে আইল। গুভূকে শ্বমঙ্গে লইয়॥২৪ 

আনন্দিত হৈয়। ভউ দিল দিব্যাসন | 

আপনে করিল। গভূর পাদ প্রক্ষালন ॥ 

বংশ সহ সেই জল মস্তকে ধরিল। 

নূতন কৌপীন বহির্ধাস পরাইল। 

গন্ধপুষ্প ধৃপদীপে মহাপুজা কৈল। 

ভট্টাচার্য্য মান্য করি পাক করাইল ॥২৫। 

ভিক্ষা করাইল গুভুকে মন্সেহ যতনে। 

রূপগ্রোসা্রিঃ দুই ভাইকেকরাইলভোজনে 

ভট্ট/চ।্য শ্রীরপেরে দেওয়াইল অবশেষ । 

তবে সেই গাসাদ রুষ্দান পাইল শেষ ॥ 

মুখবাস দিয়া গ্রভুকে করাইল শয়ন। 

আপনে ভট্ট করে গ্রভূর পাদমন্বাছন |২৩ 

গ্রডু পাঠাইল তারে করিতে ভোজনে । 

ভোজন করি আইলা তি হে! প্রভুর চরণে 

হেনকালে আইল। রঘুপতি উপাধ্যায়। 

চিরোহিতা। প্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয়। 

অ।দি কৈল তিহ প্রভুর চরণবন্দন। 

কু মতি রছু বলে এভূর বচন ॥ ২৭ নু 

গুনে আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন। 

গরু তারে ক্ছে কহ কৃষ্ণের বর্ণন ॥ 



১৯ 

নিজ রুত ক্লুষ্চলীরা। দক গল । 

গুনি মহ প্রাভুব মহ[পেমাবেশ হৈল ॥২৮॥ 

তথাছি পদ্যাবল্ল্যাং রথুপতুপাধ্যায়কতগ্লোক 2 

শরতিমপরে স্মৃতিমিতরে 

ভারতমন্তে 'ভজন্ক ভবভীতাঃ। 

অহ্মিহ নম্দং বন্দে 

যস্যালিনে পরং ব্রদ্ধ ॥ ৮॥ 

ভনভীতাঃ (সন্তঃ ) অপরে (মোক্ষাকাজিকিণঃ) 

শ্ুতিম্ ইভরে ( কর্মমার্গপরায়ণাঃ) স্থৃতিম্ অন্তে 

(মকামাঃ ) ভাঁরতং ভলন্ক। যসা (নন্দস্য) 

' কলিগ ( বঠিদ্বার গরকোষ্ঠে ) পরংবহ্গ ( শীকুষঃ 

গ্রকাশতে ) তহং (তু) ইহ (মন্ুষ্যজন্মণি, তং) 

নন্দং (বরজরাজং ) বন্দে ॥৮॥ 

নংসারভয়্ে ভীত হইয়া কেহ 

শর্অিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ ভারতকে 

ভজনা করেন । যিনি যাহাই করুন, 

বাহার গগিনায় পরদ্ধ নিরাজম|ন, 

আমি সেই নন্দমহাশযকে বন্দন। করি ॥৮ 

রঘুপতি উপাপা।য় নমক্ষার কৈল | 

আগে কহ গ্রভ্ণাক্যে উপাধ্যায় ধ হিল২৯ 

তথাহি হব বণৃপতাপধায়কৃত শ্েরক:-- 

কম্প্রতি কখয়িতুমীশে সম্গ্রতি 

কো বা গ্রতীতিমাযাতু। 

গোপতিনয়।কু'গ গোপবধুটীবিটং ব্রহ্ম ॥৯া 

গে।পতিতনয়াকুঙ্গে (গোপতঃ সুধ্যত তস্য 

তনয়া যখুন তস্য।ঃ তীরস্থলতামগুপে) গোপ- 

বদুটীবিউং ( গে।পবধূটানাম্ ক্ললবয়ন্কানাং গোপ- 

দ্ীণাং বিটগ্ উপভোগলম্পটরূপং ) রঙ্গ (প্রকা- 

শতে, উঠত বিচিত্রং ) মন ত কং (জনং) প্রতি 

কথ $তুম্ ঈশে ( সমর্থো ভবমি ) ক£ বাঁ (জনঃ) 

(বিশ্বাপম্) আয়াতু॥৯॥ 

যমুনাতীরশ্ছ নিকুঞজবনে অঙ্পবয়চ্ক' 

গে।পরমনীগণে অঠিশয় ভোগ লম্পট 

প্রতীতিং 

শ্রীপ্ীচৈতন্থচরিতাম্বত । 
আগা

র 

[ উনবিংশ পরিচ্ছেদ 

রহ্দ গ্রকাশিত, একথা কাহাকেই বা 

বলিতে পারি, বলিলেই্ বা কে বিশ্বান 
করিবে । ৯॥ ্ 

প্রভু কহে, বল তি'হে। পড়ে কৃষ্ণলীল।। 

প্রেম।বেশে গুভূর দেহ মন আলুয়াইল। ॥ 
প্রেম দেখি উপাধ্যায়ের হল চমৎকার । 

মনুষ্য নহে ইহ কু করিল নিপ্ধার |৩ 

গুভূ কহে উপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ কহ কায়। 

শ্যামমেব পরং রূপ" কহে উপাধ্যায় ॥ 

শ্যামরূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায়। 

“পুরী মধুপুরী বরা” কহে উপাধ্যায় ॥৩১। 

বাল্যপৌগণ্ড কৈশোর বয়ঃ শ্রেষ্ঠ মান কায় 
“য়ঃ কৈশে।রকং ধ্যেয়ং কহে উপাধ্যায় 

রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায়। 
“আ।দ্যএব পরে! রনঃ' কহে উপাধ্যায় ॥ 

রন কহে ভাল তত্ব শিখাইলে মোরে। 

এত বলি শ্লেক পড়ে গদগদ হ্বরে ॥৩২॥ 

তথাহি পদ্য।নল্লা।ম্ হিসপ্ততিতমঙ্লোকঃ-- 

শ্য।মমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরীবর]। 

বম: কৈশোরকং ধ্যেমমাদ্য এব পরে! রসঃ 1১০ 

(রূপাণ।ং মধ্যে) শ্যামম্ এব রূপং পরং 

মধুপুরী (পুরীণাং মধ্যে) বর! (শ্রেষ্ঠা, বয়সাং 

বিবিধত্বেহপি ) কৈশোরকং বয়ঃ (এব) ধোোয়ং 

( নানারসেষু সতস্থ ) আদ): ( মধুর ) এব রসঃ 

গরঃ (শ্রেষ্ঠঃ)॥ ১৭ ॥ 

রাপের মধ্যে শ্য।মরূপ, পুরীর মধ্যে 

মধুপুরী,বয়মের মধ্যে কৈশোরবয়স ধ্যেয় 
এবং রমের মধ্যে উজ্জ্বল রম শ্রেষ্ঠ ॥১০॥ 

প্রেম/বেশে গ্রভূ তারে কৈল আলিঙ্গম। 

প্রেমে মত্ত হঞা তেহে! করেন নর্তন ॥ 

দেখিয়া বল্পভ ভট্টের চমৎকার হৈল। 

ছুই পুক্র আনি প্রাভুর চরণে পাড়িল ॥ 



উনবিংশ পরিচ্ছেদ। ] মধ্যলীল| | 

পাপা 

প্রভু দেখিবারে গ্রামের মব লে।ক আইল 

গরুর দর্শনে মবার প্রেমভ্তি হল ॥৩৩। 

বাক্ষণ সকল করে প্রাভুর নিমন্ত্রণ | 

ব্পভ ভট্ট মব তাহ করে নিবারণ ॥ 

গ্রেমোন্মাদে পড়ে পডু মধ্য যমুনাতে। 

প্রয়াগে চালাৰ ইই। ন| দিব রহিতে ॥ 

যর ইচ্ছা গ্রয়াগ য|এটা কর নিমস্ত্রণ। 

এত"বলি গু লঞা করিল। গমন ॥৩৫| যঃ গ্রাগেব |্রয় গুণগণৈর্ণ।ঢংদ্ধে'হপি মুকে! 

গঙ্গাপথে প্রাভৃকে নৌকাতে বসাইয়া। | গেহাধ্যামাপ্রন ইব পরো যৃর্ এবাপ্যমূর্তত। 

১১১ 

রন্দাবনের কেলিবার্ত। কালে বিলগ্ 

হওয়ায়। ভ্রীবষচৈওনানদদেব পুনরায় 

তাহাকে বিশেষপপে প্রকাশিত করিবার 

নিশিত্ত গেই বুদ্দাবনে দপ এবং আনাতন 

গোখমিকে সেই কাধ্যে অর্ভিযিক্ত 

করিয়|ছিলেন ॥ ১১ ॥ 

নিশা 

গথ!ঠি তব দ্বিচত।রিংশশ্লে। ক 

প্রয়াগ অ।ইল। ভষ্টগেম।|ঞিঃ লইয়| ॥ 

লোকভীড় ভয়ে গ্রাভু দশাশ্বমেধে যায়] । 

প্রীরপেরে খিক্ষ। দিল শঞ্ষি সঞ্চরিয়া ॥ 

কষ্ণতত্ব ভক্তিতত্ব রনতত গ্রাণ্ত। 

মব শিখাইল গু ভাগবভনিদ্ধান্ত ॥৩৫। 
রামানন্দ পাশ যত গিদ্ধান্ত গুনিল। | 

রূপের উপর রুপা করি মব শিখাইল ॥ 

প্রীরূপ হৃদয়ে প্রাভু শক্তি বঞ্চারিল। 

সর্ধতত্ব নিূপণে ঞবীণ করিল ॥ 

শিবানন্দসেন পুক্র কবিকর্ণপুব | 

দু'হার মিলন গ্রন্থে লিখিয়1ছে গুঢুর ॥২৬। 

তথাহি চৈতন্তচন্ত্রোদয়নাটকে নবমান্কে অষ্ট- 

চন্থ।রিংশক্লোকঃ 

কালেন বৃন্দাবনকেপিবার্ত। 

লুেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য। 

কুপামৃতেনাভিধিষেচ দেব" 

স্ত্েব রূপক সনাতনঞ্চ ॥ ১১ 

কালেন ( ভগবদিচ্ছ।রূপেণ ) বৃন্দাবনকেপি- 

বার্থা লুপ্ত! ( অপ্রকটা) ইতি (হেতোঃ তা 

বার্তীং) বিশিষ্য (বিশিষ্টাং কৃত) খ্যাপয়িতুং 

( সাধারণগোচরীকর্ত,ং ) দেব: (শ্রীচৈতন্তঃ) তত্রৈব 

(বৃন্দাবন এব) রূপং চসনাতনং চ ক্কপামুতেন 

অভি'ষষেচ ( অভিষিক্তবান্) ॥ ১১।॥ 

প্রেমাল/পৈতূটিতরপরিষ্গরদৈ: প্রয়াগে 

তং ন্ধপং মমমন্্ঈপমেনাজুজগ্রাহ দেবঃ ॥ ১২ ॥ 

যঃ (জীপ: ) [প্রিয় পুগগনৈদ টবন্ধঃ ( প্রিমন্ত 

আ/ঠৈতগ্তসয খুণগণৈঃ গাড়ং দঃতরত যথাস্যান্তথা 

বদ্ধং) অপি গেহাধা সাও (গেহাবেশাৎ) প্রাগেব 

মুক্ত: রঃ (শৃঙ্গ রঃ) রসঃ ইব অমূর্ধঃ অপি মুর্ণঃ 

এব। প্রশ্নাগে (তীর্ঘে) দেবঃ ( শ্রচৈতন্ঃ ) 

গ্রেমাল।গৈ: দু তরপরিষঙ্গর্গৈঃ (গাঢ়-আলিজন- 
গ্রকারৈঃ) অন্ুপমেন (শ্রীব্পভেন ) সমং তং 

শ্রীরূপম্ অঙুজগ্রাহ (শ্বকপাবিষয়ী চার )॥১২। 

যিনি পুর্ব হইতেই জ্ীচৈতন্যগুণসমুহ 

দ্বারা:দুঢততর বদ্ধ হইয়।ও গৃহবঞ্ধন হইতে 

বিমুক্ত, অমুস্ঠ শঙ্গ।র রই যেন মৃত্তি 

ধ।রণ করতঃ যে রপাক|রে গকাশিত । 

উ॥চৈতনয ভরীব্লভের নহিত মেই জ্রীগপকে 

প্রেমালাপ এবং গাড় আলিঙ্গন ঘর শয় 

কপাপাত্র করিয়।ছিলেন ॥ ১২॥ 

তথাহ তব ব্রিচতারিংশসোক2- 

প্রিরন্বরূপে দয়িতন্ব রূপে 

প্রেমন্বযূপে সহজাভিরূ:প। 

নিজ|মুব্ূপে গ্রাহরেকরূণে 

ততাঁন রূপে শ্ববিলাপরূপে ॥ ১৩॥ 

প্রিযম্বব্ূপে (ভকরূপে ) দয়িতন্বরূপে (দয়িতং 
দত্তং শৃরনূপম্ আজ্। যন্মৈ স তশ্দিন) একরপে 



১৯২ 

( একম্/)অতিন্নং রূপং ধস্য তশ্বিন্) গ্ববিলালরূপে 
( নি্বিভূতি স্বরূপে ) রূপে (শ্রীরপ গোস্ব/মিনি ) 
গ্রহ্ঃ (শ্রীচেতঞঃ) সংজাভিরূপে (সহজে ম্বভা- 

বিকে আতরূপে মধুরে তে চ তে5) নিজানুরূপে 
( স্বপ্রয়োগন সদৃশী ) প্রেমন্থরূপে (প্রেম চ শ্বরূপং 

চ তে কর্দাভূতে ) ততান ( আবেশিতবান্) ॥১৩॥ 

যে ঞরপকে আপনাকে প্রদান 

করিয়াছিলেন, যিনি প্রীচৈতন্যের কলে- 

বর বিশেষ এবং যিনি ই্ীচৈতন্যের 

বিভুতিহ্বরপ, নেই রূপগোন্বামিতে 
স্বাভাবিক ও পরমমধুর ম্বীয়প্েম এ 
খ্বরূপ ন্বপ্রয়োজনরপ প্রেম বিস্তার 
করিয়াছিলেন ॥ ১৩। 

এইমত কর্ণপুর লিখে স্থানে স্থানে। 

প্রাডু কুপা-টকল যৈছে রূপ মনাতনে ॥ 
মহাপ্রভুর যত বড় ছে।ট ভক্তমাত্র। 
রূপমনাতন সবার কপা গৌরবপান্র | 
কেছে। যদদ:দেশে যায় দেখি রন্দাবন। 

তাকে পুশ্ন করে গভুর পারিষদগণ |৩৭॥ 
কহ তাহ। কৈছে রছে রূপ সনাতন । 
কৈছে রহে কৈছে বৈরাখ্যটকছেবাভোজন 

কৈডে অক্টপ্রহর করে ঞবষভজন। 
তবে প্রশংনিয়া কহে সেই ভক্তগণ ॥ 
অনিকেতন ছুহে বনে খত রক্ষগণ। 
এক এক রৃক্ষতলে একরাত্রি শয়ন ॥৩৮॥ 
বিএগৃহে ক্কুলভিক্ষা কাহা মাধুকরী । 
শুকরুটি চানা চাবায়'ভোগ পরিহরি | 
করোয়। মাত্র হাতে কন্থ! ছি'ড়া বহির্ঝাম 
ক্ষ্চনাম কষ্চকথা নর্তন উল্লান ॥ 

সাঞ্ধ সওপ্রহর কৃষ্ভজন চারিদণ্ড শয়ন। 

গ্রীপ্রীচৈত্বাচগ্িতাযৃত। [ উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 

কভু ভক্তিরস শান্ত্র'করয়ে লিখন। 
চেতন্যকথা গুনে করে চৈতন্যচিগ্তন ॥ 
এই কথ শুনি মহান্তের মহানুখ হয়। 
চৈতন্যের কৃপা ধাহা তাহ! কি বিল্ময় ॥ 
চৈতন্যের কপা রূপ লিখিয়াছেন আপনে 
ভক্তি রণাম্বতশিন্ুগ্রন্থের মগলাচয়ণে ॥৪০। 

তথাহি ভ্তিরসামৃতসিদ্থো পুর্ববিভাগে প্রথম. 
লহ্ধ্যাং দ্বিতীয়শ্লে।কঃ-_ 

হৃদি যস্য প্রেরণয়| গ্রবর্তিতোহ্হং বরাকরপোৎপি। 
তদ্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥ ১৪ ॥ 

বরাকরূপঃ (ক্ষুদ্রন্দপঃ) অপি যস্য হৃদি 
(হঘিষয়) প্রণয় অহং প্রবস্তিতঃ ( অন্মিন্ 
সন্গর্ভে ইতি শেষঃ) তদ্য চৈতন্যদেবস্য হরেঃ 
পদকমলম্ (অহং) বন্দে ॥ ১৪ 

আমি অতি জঘন্য হইলেও (যিনি 
কূপ করিয়া) আমার হৃদয়ে উপকরণগুলি 
মমর্পণ পূর্বক এই গ্রস্থ নিম্মীণে প্রবর্তিত 
করিয়াছেন &মেই চৈতন্যদেব হরির 
চরণকমল অভিবাদন করি ॥ ১৪ ॥ 

এইমত দশ দিন প্রায়াগে রহিয়!। 
শ্রীরূপেরে শিক্ষা দিল শক্তিমথা রিয়া ॥ 
প্রভু কহেন শুন রূপ ভক্তিরমের লক্ষণ। 
সুপ্রন্ূপে কহি বিস্তার ন। যায় বর্ণন ॥ 

পারাবার শুন্য গম্ভীর ভক্তিরসসিম্ধু। 
তোমাকে চাখাইতে তারকছিএক বিজ্দু1৪১ 
এইত ব্রহ্মাণ্ড:ভরি অনস্ত জীবগণ। 
চৌরাশিলক্ষযে|নিতে সবে করয়ে ভ্রমণ ॥ 
কেশাগ্রশতাংশ তার পুনঃ শতাংশ করি। 
তার নম শুঙক্গজীবের স্বরূপ বিচারি ॥৪২৫ 

তথাহি প্রাচীনবৈষবশ্রুতিঃ--- 
কেশাগ্রশতভাগসা শতাংশসদৃশাত্মকঃ। 

নাষনক্ীর্তন প্রেমে সেহোনছেকোনদিন ৩৯! জীবঃ চুপ্মনপোহ্হং সংখ্যাভীতে| হি চিৎকণ:1১৫ 
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ঙ ০৮ তি 

॥ “অধালীলা 

১৯৩ 
গারো 

কেশাগ্রশতভাগলা শতাংশস্হৃশাত্মকঃ হুদ্ধন্থরপঃ 

চিৎকণঃ অন্নং জীবং সংখ্যাতীতঃ ছি ॥ ১৫ ॥ 

কেশগ্র শনতভাগের একভাগ 

তাহার শতাংশের একাংশ মদৃশ অতিশয় 

মুক্জা চিৎ খআণু পদার্ঘই জীব, ইহা 
অনন্ত ॥ ১৫ ॥ 

তথাহি পঞ্চগন্ডাং চিত্রদীপে এফাশীতিতম- 
ক্ে(কঃ-- 

বালাগ্রশতভা গন্য শতধা কলিতসা চ। 

ভাগে জীবঃ স বিজ্ের ইতি চাহাপরা শ্রুতিঃ॥১৬ 

বালাগ্রশতভাগন্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগঃ 

(বঃ) সঃ জীবঃ বিজ্ঞেয়ঃ ইতি অপর! শ্রুতি: 

ভাহ ॥ ১৬॥ ( 

কেশাগ্র শতভাগের একভাগ তাচার 

শতাংশের কল্পিত একাংশই জীবের 

ত্বরূপ ইহ অন্যবেদে কথিত হইয়াছে ॥১৬ 

তথাহি শ্রীমপ্তাগবতে একাদশস্কত্ধে যোড়শা- 
ধ্যায়ে একাদশঙ্লেকে উদ্ধবং প্রতি প্রী্তগব- 

তবাকাম্-_ 

দক্গাণামপ্যহং জীবঃ ॥ ১৭ ॥ 

অহং লুক্মাপ!ং (মধ্যে) জীব্ঃ ॥ ১৭ ॥ 

হে উদ্ধব ! সুদ পদার্থের মধ্যে জীব 

আমি অর্ধাৎ জীব আমার নুঙ্ষ্ম বিভুতি ॥১৭ 

তথাছি শ্রীমাগবতে দশমন্কন্ধে সপ্তাশীতি- 

তমাধ্যায়ে ফড়বিংশক্লো ক$-- 

অপরিমিত। ঞ্রবান্তমুভূতে। যি সর্বগতা- 

শি ন শান্ততেতি নিয়মে! ফর নেতরথ|। 

অজনি চ যদ্ম়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তর তবেৎ 
' লমমস্থজানতাং যদমতং মতহষ্টতয়! ॥ ১৮ । 

(ছে) রব! অপরিমিতঃ (বন্কততঃ এব 
অনস্তসংখ্যাঃ) ঞরযাঃ ( নিত্যাঃ চ যে) তনতৃতঃ 
(জীবাঃ তে) যদি সর্বগতাঃ (বিভবঃ..স্থাঃ) 

ভষ্ি (ভেবাং ব্যাপাত্বাভাবেন বসত্াৎ )' শাওকা 

*$ 

ইতি নিকসমঃ ন(শ্তাৎ) ইতরথা ( জীবন্ত অগুত্বন 

ব্যাপাাবে তু মতি তননিযমঃ ন ইতি) ন'( আঁপতু 
সঃ ঘটতে এব) ঘম্মরং (যছুপাদানকং যং) অন্রনি 

(জাতং তৎ উপাদানং কততৃতম্ত জায়মানস্ত হত) 

নিয়ন্তু, ভবেৎ, তৎ অবিমুচ্য (কিঞ্িং অপি অনুক্ত) 

যৎ( উপাদানরূপং পরণাখাখ্যং তবং ফেন অপি 

অপরেগ ) সমং (সমানম্ ইতি) অনুজানতাম্ 

( অনুজ্ঞাম অপি ছদভাং ) মতহুষ্তক্স। ( মভগ্ত 

ছষ্টতয়। অশুদ্ধত্বেন) অমতং (জাতং ন ভবতি) ॥:৮ 

ছে ধ্রুব! অসংখ্য এবং নিতা উশিব- . 

গণ যদি ব্যাপক হয়, তাহা হইলে জীব 
তোমার শামনের বিষয় এ নিয়ম থাকে 

ন]+ব্যাপক হইলে নিয়ম ণিয়ন্তু ভালের 

ঘটনা] হইতে পারে না, যে বহি 

বিস্ফুলিঙ্গাদি উৎপন্ন হয়, বহ্ছি নিজা'শ 
এবং ক্ুদ্র ন্ফুলিঙ্গাদিকে ম্বরূপরূপে 
অঙ্গীকার করিয়! যেমন তাহার নিয়া+ 

মক হয়। তদ্রপ তোমার বিভিল্লাংশ 

জীবকে স্বন্বরূপ বলিয়। শ্বীকার করতঃ 

তাহার শিয়ামক হও। মেই জীষের 

মহিত তোগাকে যাঁহারা সমান করিয়। 

জানে, তাহাদিগের তাদুশ কাল 

দোষাশ্রিত ॥ ১৮ ॥ 

তার মধ্যে স্থাবরজঙগম দুই ভেদ । 

জঙ্গমে তীর্যযক্ জল প্ছলচর ভ্েদ ॥ 

তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্প'তর, 1 

তার মধ্যে লেচ্ছ পুলিজ্দ বৌদ্ধ শবর |8৩ 
বেদনিষ্ঠমধ্যে অদ্দেক্ধ মুখে বেদ মানে । 
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ধ,নাহিশণে ॥ 

ধর্মচারিমধো বত কর্্নিষ্ঠ |: 

৷ ফোটি কর্পনিষ্ঠ মধ্যে এক জানিস্রে (8$ 
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কাটিজ্ঞানি মধ্যে হয় একজন মুক্ক । সেকজগ পায় উপশাখা বাড়ি বায়। 

কোটিমুক্ত মধ্যে এক দুর্লভ কৃষভক ॥ | তু হয় মুলশাখা বাটিতে না পায় 118॥ 

চষ্ভক্ত নিক্ষাম অতএব শান্ত। প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন । 

তবে মুলশাখা! বাটি যায় বন্দাবন ॥ 

প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আম্বাদয়। 

লতা! অবলম্বি মালী কল্পর্ক্ষ পায় ॥৫১। 

তাহ। সেই কল্পরক্ষের করয়ে সেচন। 
সুখে প্রেমফল রম করে আস্বাদন ॥ 

এইত পরমফল পরম পুরাযার্থ। 

যার আগে ভূগণতুল্য চারি পুরুযার্থ।1৫হা। 

চুকতিমুক্তি-নিক্কিকামী সকল অশান্ত 18৫% 

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে হঠন্দ্ধে চতুর্দপাধ্যায়ে 

পঞ্চমগ্লো ক২- 

মুজনাসপি শিদ্ধ।নাং নারায়ণপরায়ণঃ। 

দৃহুর্লতঃ প্রশাস্তাত্ম। কোটিতপি মহাসুনে 1১৯। 

মুক্তানাং সিদ্ধানাং কেটিধু অপি (মধ্ো) 

প্রপাস্তাখ। নাঁযায়গপরায়ণঃ নুছুলডিঃ॥ ১৯ ॥ 

ছে মহামুনে ! মুক্ত ও গ্রাগুগালো- 

ক্যাদির কোটির মধ্যেও সর্বোপদ্রবশূষ্য 

হইয়া কেবল নারায়ণ সেবাছিলাষী 

এতাদ্বশ একজনও সুলভ | ১৯। 

ব্রহ্গাণ্ড জ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব । 

গুরুরুষ্ণপনাদে পায় ভক্তি্তা বীজ ॥ 

মালী হএ1 সেই বীঙ্গ করয়ে রোপণ। 

শবণ কীর্তন জলে করয়ে মেচন ॥৪৬। 

উপঞ্িয়া বাড়ে লঙ। ব্রন্মাও ভেদি যায়। 

বিযঙ্গ। ব্রঙ্গলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥ 

তবে যায় তচুপরি গোলোক বৃন্দাবন। 

রুষ্চরণ কল্পর্ক্ষে করে আরোহণ | 

ভাহ। বিস্তারিত হয় ফলে প্রেম ফল। 

ইহ! মালী নিত্য লিঞে শ্রবণাদি জল 7৪৭ 

বদি বৈধষ অপরাধ উঠে হাতী মাথ!। 

উপাড়ে বা ছেড়ে তবে গুখি বায় লতা ॥। 

তাতে মালী ফদ্ব করি করে আবরণ। 

অপরাধ হাতির বযৈছে ন। হয় উদ্লাম 16৮ 

কিন্ত লতার অঙ্গে যদি উঠে উপশাখ! । 

ভুক্তিমুক্তি বাঞ্ছ। যত অসংখা তার' লেখা । 

নিষিদ্ধাচার কুটিসাটি জীবছিংসন | 

লাভ $তিও!দি বত উপশখার গণ ॥৪১। 

তথাহি ললিতমাধবে পঞ্চমান্ধে দ্বিতীয়্লে কঃ 

খপ্ধা সিদ্ধিত্রজবিজর়িত| সত্যাধর্ণ| সমাধি- 

বর্ছাননদে। গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ । 

যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকারসিদ্বৌবধীনাং 
গদ্ধোহপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন গ্রধাতি ॥২1 

যাবৎ মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌযধীনাং (মধু 

রিপোঃ ভীকষস্ত বশীকারে সিদ্ধৌষধিরূপানাং ) 
প্রেন্াং (শ।কাদীনাং মধো ঘন্ত কশ্ঠাপি) গন্ধঃ 

(লেশঃ ) অপি অস্তঃকরণসরণীপাস্থতাং ( অস্তঃ- 

করণপদব্যাঃ পথিকতাং) ন প্রযাতি (গচ্ছতি) 

তাবৎ খন্ধ! ( সম্পূর্ণা ) নিদ্ধিব্রজবিজগ্গিত| ( সিল্ধী- 
ণাম্ অণিমাভষ্টসিদ্ধীণাং ব্রজেন সমূহেন বিজেতুং 
লীলমস্য তস্য তাবঃ ইতি সা) সত্াধর্শ। সমাধিঃ 

( চিত্তৈকাগ্র্যং ) ত্রঙ্গানদঃ গুরু; ( সর্বোৎকঃ2) 

অপি (চ) চমৎকারয়তি এব । ২০ ॥ 

যে পর্যন্ত গ্ররুবশীকরণ বিষয়ে 

সিদ্ধইষধি স্বরূপ প্রেমনমূছের লেশও 

অন্তঃকরণ পথের পথিকত। প্রাপ্ত না 

হয়, সে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অণিমাদি, অষ্ট- 

পিদ্ধি, সাধননম্পন্নসমাধি এবং শ্রেষ্ঠ 

ব্রক্মানদ্দও চমৎকারাতিশয প্রাণ্ড করা- 

ইয়া খাকে ২৪ 
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গ্ন্ূভকি হৈতে হয় গেম উৎপন্ন । 

অতএব গুদ্ধভক্তির করিয়ে লক্ষণ | 

অন্য বাঞ্। অন্য পুজা ছাড়ি জ্ঞানকর্্া। 

আনুকুলো সর্কোন্্িয়ে কষণানুশীলন ॥ 

এই গুদ্ধভক্তি ইহ! হৈতে প্রেম হয়। 

পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥১৩॥ 

তথাহি তজিরসামৃত মিন পূর্বাবিভাগে গ্রথম- 
লহর্মযাম একা দশাঙ্কধৃতং নারদপঞ্চরাত্রবচনম্-. 

সর্বে/পাধিবিনিঘূর্কিং তৎপযদ্তেন নির্ঘলম্। 
স্ববীকেণ ভ্বধীকেশসেবনং ভকতিরুচ্যতে ॥২১। 

সর্ববপ(ধিবিনিমুক্ং ( অগ্তাভিলাধিতাণূন্তং) 
নির্মলম্ (জ্ঞানকর্দাদিসংমিশ্রণরহিতং) তং" 
পরত্বেন ( আঙকুল্যেন ) হ্বধীকেণ (ইন্জ্িমধাপা- 
রেগ) হৃধীকেশসেবনং ভক্তি উচ্যতে ॥ ২১। 

ইঞ্জিয়গণ দ্বারা! হৃবীকেশ প্ীকষ্ণের 
সেবনকেই ভক্তি বলা যায়। এই মেবম- 

রূপ অনুকুল অনুশীলন, ভক্তি ভি 
অন্যান] ফলের বাসনা শুন্য ও নির্মল |২১ 

তখ।ছি আদিলীলারাং চতুর্থে চতুস্ত্িংশ পঞ্চ. 

অিংপগ্লে। করৃতং শ্ীমন্তগবতবচনম্__ 

মদ গুণজ্রভিমাতেণ মরি সর্বগুহাশয়ে 

মনোগতিয়বিচ্চিননা বখ| গল্গাস্তসোহঘুধো। 
লক্ষণ: তক্িযোগসা নিগুধনা হাদাহতম্ 
অহৈতৃক্যব্যবহিত। বা তক্তিঃ পুরুযোত্তমে ॥২২ 
সালোকাসাষটি সানীপাসারগ্যকন্বমপ্যৃত। 
দীয়মানং ন গৃস্তি বিন! মংসেবনং জনাঃ 0২৩। 

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে তৃতীযনবদ্ধে উনংশা- 
ধায় খাদশযলে কঃ-_ | 

. স এব তক্তিযে।গাখ্য আত্যন্তিক উদান্তঃ। 
" যেনাতিবজয তি রণাং মনতাবাযোপপদ্যতে ২৪. 

স এব ভক্কিধোগাখ্য আতাত্তিকঃ ( অতান্তে 
সর্বান্তে ভব, ন তু সাধুজাধূচাতে) উদগাহতঃ। 
বেশ জিগাম্ অতিরজ্য ( অতিক্রম ) মসতীবা 

৪ 
৩ রি, ত 

॥ ০ হধাঙীলা 1 

রর 
১৯৫ 

(মম বিদামানতা়ৈ সাক্ষাৎকায়ায় ব৷ মপ্রেষ- 

বিশেষায় ) উপপদ্যতে (সমর্থ; ভবতি) ॥ ২৪ 

মেই ভক্কিষে।গই আত্যান্তিক বলিয়া 

কথিত্ত হয়। যদ্বার! গুণত্রয় অতিত্রম 

করিয়া আমার প্রেম বিশেষ লাভ করিতে 

যোগ্য হয় ॥ ২৪॥ 

তুক্তিমুক্তি বাঞা'বদদি এই মনে হয়। 
সাধন করিলে প্রেম উৎপর ন] হয় ৫61 

তথাহি তক্তিরসামূতসিক্ষৌ পূর্ববিতাগে 
দ্বিতীয়লহ্য্যাং দ্বিতীয়ক্নোকঃ-_ 
তুক্তিমুকিল্পৃহ! বাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। 
তাবন্তক্তিন্থখন্থাত্র কথমভুাদয়ে ভবেৎ ॥ ২৫ ॥ 

যাবৎ স্বদি ভুক্তিমুক্তিস্পৃহ। পিপাচী বর্ততে 
তাবৎ অত্র ( হৃদয়ে ) তক্তিনুখন্ত কখম্ অভ্যুনে! 

ভবেং॥ ২৫। 

যতদিন ভুক্কি ও মুক্তি বিষয়ে স্গহা- 
রূপ পিশাচী হৃদয়ে বর্তমান থাকিবে, 

সেইকাল পর্য্যন্ত তক্তিত্খের কিরপে 

অভ্যুদয় হইবে ?॥-২৫)। 

নাধনভক্কি হৈতে হয় রতির উদয়। 

রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয়॥ 

প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়। 

রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥ ৫৫॥ 

যৈছে বীজ ইক্ষুরম গুড় খণ্যার। 
শর্কর] শিতামিশ্রি উত্তম মিত্রি আর ॥ 

এই নব ক্লষ্ভক্তিরম গ্থায়িভাব। 
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব ॥ 
সাত্বিক ব্যভিচারি ভাবের মিলনে।, 

রুঝ্্ডক্তি রম হয় অস্ত আন্মদনে ॥8৬ 

'ইষছে দধি ফিতা দরিচ কপুর। 

মিলনে রসাল! হয় অন্তত মধুর ॥ 



১৯৬ 

ভক্তভেদে রতিতেদ পঞ্চ পরকার। 

শান্তরতি দাপ্যরতি নখ্যরতি আর ॥৫৭॥ 

বাৎসল্যরতি মধুররতি পঞ্চ বিভেদ। 
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রদ পঞ্চভেদ ॥ 
শান্ত দাস্য সখা ধাত্মল্য মধুর রস মাম। 

কঞ্চভক্তিরসমধ্যে এ পঞ্চ গাধান ॥ ৫৮ ॥ 

হাস্্যাদুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়। 
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ মণ্ড রস হয় ॥ 
পঞ্চ রম শ্থায়ি ব্যাপি রহে ভক্তমনে। 

সপ্তগৌণ আগন্তক হয় পাইয়কারণে ॥৫৯ 
শান্তভক্ত নবযোগেন্্র ঘনকাদি আর। 

দ্াস্যভাব ভক্ত সর্ধাত্র সেবক অপার॥ 

সখ্যভক্তি ভ্রীদাম।দি পুরে তীমাজ্জুন। 
বাৎসলা/ভক্ত পিতা মাত। ধত গুরুজন ॥ 

মধুর রসে ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ। 
মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অমংখায গণন ॥ ৬* | 
পুনঃ কুষ্রতি হয় দুইত পগ্রাকার। 

এশ্বর্যযজ্ঞানশিশ্রা কেবলা ভেদ আর ॥ 

গোকুলে কেবলা রতি এতর্ষযজ্ঞান হীন। 
পুরীৰয়ে বৈকুঠাদেয ধশ্ব্যয এবীণ ॥৬১। 
এম্বখযজ।ন গরপানাতে নঙ্কোচিত শ্রীতি। 

দেখিলে না মনে এণ্্যকে্লার রীতি ॥ 

শান্ত দাস্য রমে এশ্বর্ধয কাহ। উদ্দীপন । 

বাৎসলা মথা মধুর রসে মঙ্কোচন | 

বসদেবদেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল। 

এম্বরযযজ্ঞানে দু'হার মনে ভয় হৈল 0৬২) 
তথাহি শীমন্তাগবতে দশম্বন্ধে চতুশ্ততবরিংশা- 

ধ্যায়ে একগঞ্চাশত্তমহ্রো ক£-- $ 

»পেবকী বনুদেবষ্চ বিজ্ঞায় জগণীন্বযী। 
কতসংবন্দনৌ পুতে সহ্থজাতে ন শঙ্ষিতৌ ॥২৬ 

দেবকী বস্দেবঃ 6 গুদ জগদীস্নদৌ বিজ্ঞায় 
শঙ্ষিতো ( সম ) ক্কৃতদংবগনৌ ( অপিংতো )-ন 
সন্বতে ২৬ ৪... | 

এপ্রী হীচৈতগ্যরিতামবৃত। [ উনবিংশ পরিচ্ছো। 

দেবকী ও বসুদেব দুই পুত্রকে জগ- 
দীশ্বর বলিয়া! জানিতে পারিয়।ছিলেন; 
অতএব ত1হার। বন্দনা করিলেও শঙ্কা- 

প্রযুক্ত তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে 
পারিলেন না ॥ ২৬॥ 

কষের বিশ্বরূপদেখি অর্জুনের হৈলভয়। 

সখ্যভাবেধাষ্ক্ষমায় করিয়াধিনয় ॥৬৩ 

তথাহি শ্রীগীতায়াম্ একাদশাধ্যায়ে একচত্বা- 
রিংশদিচত্বরিংশ্লোকৌ-- 

সখেতি মত্বা গ্রদতং যহুক্তং 

ছে কৃষ্ণ হে যাদব ছে সখেতি। 

অঙ্জানতা মছিমানং তবেদং 

ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ২৭॥ 

যচ্চাবহাসার্থমসংকতোহসি 

বিহারশধ্যাসনভোজনেযু। 
একোহথবাচ্যুত তৎ সমক্ষং 
তত ক্ষাময়ে ত্বামহ্মগ্রমেয়ম্ ॥ ২৮॥ 

( ক₹ষঃ তগবান্ মে) সথা ইতি মত্ব। তব ইদং 

(সহতশীর্বত্বাদিলক্ষণং) মহিমানম্ অজানত| (অনন্থু- 
ভবত1) ময়! প্রসাদাৎ ( অনবধানতঃ) প্রণয়েন 

ব| অপি(ত্বাং প্রতি) প্রসভং (85.ৎ) হে কৃষ্ণ , 

ছে যাদব, হে সখ! ইতি যৎ উক্তং (কিঞ্চ)যৎ চ 

বিহারশধ্যাননভোজনেষু ত্বামং অবহাসার্থ, ( পরি- 
হাসায়) একং (বিনে স্থিতঃ ) অথর! তৎনমক্ষং 

(তেষাং পরিহসতাং সধীনাং পুরতঃ স্থিতঃ) অহুং 
অসংকৃতঃ অসি (হে) অগ্রমেয়ম্ অচ্যুত তৎ 
( সর্ধ্বচনরূপম্ অসৎকারদধণং বাপরাধজাতং) 

ক্ষাময়ে (কমর) | ২৭।২৮॥ 

তোমার এই মহিমা ন। দ্ানিয়া 
পমাদৰশতঃ অথবা প্রাণয়প্রযুক্ত সখা- 
বোধে, হঠাৎ হে কৃষ্+, হে যাদব, 

সে'-স্পে প্রন্ৃতি যে যাকল  লক্বোধন 
করিয়াছি এবং বিহার, শয়ন. ভোজন" 



.উ্ুবেপ গুরিচ্ছেণ।]  অ্ধালীল! 1 মা ১৯৭ 

প্রভা হর (সময় পরিহানচ্ছলে অন্যের |. 

অনমক্ষে বা বন্ধুঞ্জনের মমক্ষে যে কিছু 

অসৎকার করিয়াছি, তুমি আমার এ 

সকল অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ২৭২৮ |. 

রুষ্ণ যদি রুক্সিণীকে কৈল পরিহান। 
রুষ্ছাড়িবেনজ।নি রুক্সিশীরহৈলত্রান ॥৬৪ 

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্কন্ধে বষ্টিতমাধ্যায়ে 
ত্রয়োবিংশঙ্লোকঃ-- 

তশ্তাঃ নুহুংখতয়শৌক বিনষ্বুদ্ধে 

হরন্তাচ্ছ থত্বলয়তো বাজনং পপাত্ত। 
দেছস্চ বিজ্ুবধিষঃ সহলৈধ যুহ্থন্ 

রস্তেব বাঁতবিছুত| প্রবকীর্ধ্ায কেলান্ ॥২৯॥ 

নুছুংখভয়শোকবিনষবুদ্ধেঃ ( সুছুঃখস্ অপ্রিয়- 

শ্রবণাৎ ভয়ং ত্যাগশন্বয়া শোৌকঃ অনুতাপঃ; তৈঃ 

বিনষী বুদ্ধিঃ যন্তাঃ তন্যাঃ ) তসাঃ ( পরমদাক্ষিণ্য- 

ময়গ্রেমবিখ্যাতায়াঃ হতীরুক্িণ্যাঃ) শঈ্লথছথলয়তঃ 

(শ্লথস্তি বলয়ানি যন্ম(ৎ তন্ম(ৎ) হস্তাৎ ব্যল্সনং 

পপাত। বিক্লবধিয়ঃ ( বিক্লুবা অবশ ধীঃ যস্যাঃ 

তস্যাঃ, অতএব )সহস| এব দেহঃ চ মুহান কেশ।ন্ 

প্রবিকীর্য্য বাতবিহতা রস্ত! ইব (পপাত)।২৯| 

মাতিশয় দুঃখ, ভয় এবং শোকে 

হতবুদ্ধি রুক্মিণীর হস্ত হইতে বলয় ও 

বাজন] পতিত হইয়াছিল ।. আর বুদ্ধি-: 

রত্তি অবশ হওয়ায় তাহার দেহ মোহ- 

পরতন্ত্র হইয়া কেশসমূহ বিবীর্ণ করতঃ 

বাতাহত কদলীর ন্যায় পতিত হইয়া", 

ছিল ॥ ২৯॥ 

কেবল।র শুক্ধপ্রেম এখর্ধা না! জানে। 
এঙ্বর্যা দেখিলে নিজ সম্বন্ধ সে মানে॥৩৫॥ 

তথাছি প্রীমন্ত/গবতে দশমন্নধে কিনি, 

পঞ্চন্বারিংশগ্পোক£-7 
অধ্য। চোপনিষসিশ্চ সাংখ্যযে(গৈষ্ দিন ॥ . 
উপগীমমানমাহাস্থাং হিং গাহ্মন্তান্বজদ্ ৪৩ 

অধ্যা উপনিষহ্তিঃ লাংখাযে।গৈঃ সাত্বতৈঃ চ 

উপগীরমানমাহাক্মাণ্ (উপগীরধানং মাহাত্ম্য বসা 

তং) হিং স (যপোদা) আত্মপম্ অদগ্ত 1৬১৪ 

বেদের পূর্বাভাগে অর্থাৎ কর্মকাণ্ডে 

ইন্্রার্দিকূপে উহার উত্তর ভাগে অর্থাৎ 
জ্ঞানকাণ্ডে ব্রদ্ধরপে সা'খ্ো পুরুষরূপে 

যোগে পরমাত্বারূপে ভক্তিশাস্ত্রে ভগব- 

দ্রপে ও পাশুপতাদি শাস্ত্রে শিবাদিরূপে 

সাহার-মাহাত্ব্য গীত হইয়। খাকে,যশোদ। 
সেই গ্রীহরিকে আপনার পুত্র বলিয়। 

মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ 

তথাহছি শ্রীমন্ভাগবতে দশমন্থদ্ধে নবমাধ্যায়ে 
চতুর্দশঙ্লে।ক:-_ 

তং মস্াঝুজমবাক্তং মর্ত্যপি্গমধোক্ষজম্। 
গ্োপিকোল্খলে দায়! ববন্ধ প্রাক্কতং বথ| 1৩১ 

আবাক্তং অধোক্ষজম্ সর্্যলিঙগং (কুপয। গ্বীকৃত- 

মনুষ্যনাটাযম্ ) আস্মন্সং মত্ত গোপিক। প্রার্কতং 

( বালকং) যথা ( তথা) দায় উদুখলে বদ্ধ ॥৩১ 

কারুণাবশতঃ মনুষ্যশরীরধারণ মেই 

অব্যক্ত ও প্রত্যক্ষাদিগ্রমাপের 'অগেোচর 

পরমেশ্বরকে পুত্র মনে করিয়া, যশোদ। 

প্রাকৃত বালকের ন্যায় তাঁহাকে রঙ্জ, 
দ্বার। উদৃখলে বন্ধন করিলেন ॥৩১॥ 

তথাহি শ্রীমস্তাগবতে দপমন্থছ্ধে অষ্ঠাদশধ্যায়ে 
চতুর্বংশতিষ্গোকঃ-- 
উবাহ কষে! ভগধান্ শ্রগামানং পর়াজিতঃ। 
বৃধতং তদ্রসেনশ্চ প্রলম্থে। রে হ্নীজুতম্ 1৩২। 

ভগবান কু; পয়াজিতঃ ( সন্) ভ্ীদামাগ। 
তত্রসেনঃ বৃষতং গ্রধলনঃ চ রোহিদীগুত্িঃ 

উবাহ॥ ৩২. 

ভগবান ্ররুষ্ পরাজিত হইয়া 
ত্বীধামকে ভদ্রসেন রুষাকে এবং গুলক 

হলয়ামকে রছন করিতে লাখিলেন 1৩২1 
ূ 



১৯৮ 

 তখাছি প্রীমস্ত/গবতে দশনস্বন্ধে জিংশাধ্যাে 
উনচত্বানিংশক্লো ক-- 

ততো গন্ধ! বনোদেশং দৃপ্ত ফেপবমন্তরবীৎ। 
ন পারয়েংহং চলিতুং নয় মাং বত তে মনঃ। 

এবমুভঃ প্রিকামাহ স্বদ্ধু আরুহ্তামিতি ॥৩৩1 

ততঃ ( এবমতিমানস্তরং ) বনোরদেশং গন্ধ 

দৃধা (সা) অহংচপণিতূং ন পার়য়ে ( অতঃ) মাং 

(ত্বং) বত্ত্র মনঃ (যত্র জিগমিষসি তত্র) নয় 

(ইতি) কেশবম্ অব্রবধীৎ। এবম্ উক্ত; (সঃ 
শ্রকষঃ এবং চেৎ তর্হি তয়) হম আফর- 

হাতাম্ ইতি (তাং) প্রিষ্নাং (প্রতি) আহ 5৩ 

এইরূপ অভিমানের পর তিনি বনা- 

স্তরে গমন পূর্বক গর্বিত হইয়া প্রীকু্ষকে 
বলিলেন, “আমি আর চলিতে পারিব 

না, অতএব তুমি ষে স্থানে গমন করিতে 

মানন করিয়াছ, আমাকে মেই স্থানে 

লইয়া চল।” তিনি এইনরূপ .বলিলে 

গ্কৃষ তাহাকে বলিলেন, “বদি তাহাই 

হয়, তবে তুমি আমার ক্কন্ধে আরোহণ 

কর ॥ ৩৩৪ 

তথাছি প্রীমস্তাগবতে দশমন্কন্ধে' একবিংশা- 

ধ্যায়ে যে।ড়শঙ্গো কঃ-- 

' তিস্তায় তৃবাক্ধবা" 

নতিবিলঙ্ঘ্য তেংস্ত/চ্যুতাগাঃ। 

গতিবিদশুবোদ্গীতমোহিতাঃ 
কিতব যোবিগঃ বন্তাজেনিশি। ৩৪ 

(ছে) অচাত! গতিবিধি; তব উাগীত- 

মোহিতাঃ (বং) পতিদ্তাদঃজ্রাতৃবাস্কবাম্ অতি- 

বিজজ্ঘা ( অনাদৃ্া )তে (তব) অস্তি (সমীপম্) 

জাগতাঃ (ছে) িতব, নিণি যোবিত্বঃ কঃ 

তাজেং 1 ॥ ৩৪ ॥ 

ছে অচাত! ভুমি. আমাদিগের 
জাগমনের কারণ বিদিত আছ। জাময়া 

সী সিচৈতস্তচয়িতান্থত |  [উনধিংখে পরিজ । 

তোমার বেধুর্গীতে 'মোহিত, হইয়া পতি, 
পুত্র, জ্ঞাতি, জাতা ও বান্ধব সকলের 
অনাদর পূর্বক তোমার মমীপে আগমন 

করিয়াছি] ছেশঠ! আ্্রীনকলকে কে 
রাত্রিকালে তাযাগ করিয়। থাকে ?17৩৪॥ 

শান্ত রসে দ্বরূপ বুদ্ধে কষকনিষ্ঠতা। 
'শমোমন্লিষ্ঠতা বুদ্ধে” রিতি্রীমুখগাধা 1৬৬ 

তথাহি তক্িরসামৃতসিত্ধো ছক্ষিণবিভাগে 

গ্রথমলহর্ধ্যাম্ একবিংশঙ্পো কঃ. 

শমো মনল! বুদ্ধেরিতি শ্রীতগবচঃ। 
তন্লিষঠ। হূর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তিরতিং বিন! ॥৩৫ 

বুদ্ধেঃ মন্নিঠত। শমঃ ইতি প্রীতগবহচঃ এতাং 

শান্তিরতিং বিন1 বুদ্ধেঃ ততিষ্ঠ। হূর্ঘট। (ন 

সম্ভবতি )1 ৩৫1 

বুদ্ধির মত্রিষ্ট তা আমাতে নিষ্ঠাকে 
শম বলে, এইটি প্রীরুষ্ণবাক্য । অতএব 

শান্তিরতি ব্যতীত বুদ্ধির ভগব্িষ্ঠ 
অসম্ভব ॥ ৩৫ ॥ 

তথাহি শ্রীমন্তগবতে একাদশঙ্কক্ষে উনবিংশ|- 
ধ্যায়ে যটুতিংশযে কঃ 

শমে! মনিষ্ঠত! বৃদ্ধেদম ইঞজিয়সংযমঃ | 
ভিতিক্ষ! ঃখসংমর্ষে! জিহ্যোপস্থজয়ে! ধৃতিঃ ॥ ৩৬ 

* বুদ্ধেঃ মনিষ্ঠত1 শমঃ ইঞজিয়সংযমঃ দমঃ ছুঃখ- 

সংমর্ষঃ (ছঃখসহনং) তিতিক্ষ! জিহ্বোপস্থজয়ঃ 

(জিহ্বোপত্থয়োঃ বেগধারণং ) ধৃতিত ॥ ৩৬ ॥ 

আমাতে বুদ্িব্রত্তির নৈশ্ঠল্যের নাম 
শম, ইন্জিয়-মংঘমের নাম দম, দুঃখ 
সহিষুংতার নাম তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপ- 
স্থের বেগধার কে ধুতি বলে ॥ ৩৬ ॥ 
কফ, বিন! তৃফাত্যাগ তার কার্য) মানি। 
অতএব শান্ত কৃকতস্এক জানি | 



উমহিংশ পারচ্ছেদ। ] 

স্বর্গ মোক্ষ কুষ্ণডক্ত নরক করি মানে। 

. অধ্যনীল।।.. ১৪৪ 

তখাছি প্রীহ্তরিক্কিবিলাসস্য যোড়শাধলাসে 

রুঙ্ নিষ্ঠাতৃষ্ণাত্যাগ শান্তেরদুইগুণে ॥৬২। একোনশতা তং পদ্মপুয়!ণবচনগ্ 

তথাছি মধ্যলীলায়ং নবমে চতুর্বিংশতিস্সোক- 
ঘৃতং শ্রীমন্তাগবতবচনম্-৮ 

নারায়ণপরাঃ সর্কে ন কুতশ্চন বিড্যতি। 
স্ব পবর্গমরকেঘপি তুলা ধর্র্শিনঃ ॥ ৩৭ ॥ 

এই দুই গুধ ব্যাপে মর্ক ভজগণে। 

আকাশের শব্দ গুণ যৈছে ভূতগণে॥ 

শান্তের স্বভাব রূফে মমতাগন্ধ হীন। 

পরম ব্রক্ষ পরমাত্বা জান প্রবীণ 1৬৮। 

কেবল শ্বরূপ জ্ঞান হয় শাম্তরসে। 

ূ্ৈ্যয প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাসো ॥, 
ঈশ্বরজ্ঞানে সম্ত্রম গৌরব প্রচুরে। 
গেল! করি রুষে। সুখ দেন নিরন্তরে ॥৬৯। 

শান্তের গুণ দাসো আছেঅধিক সেবন। 
অতএব দামোর সে হয় দুই গুণ॥ 

শান্তের গুণ দাগোয মেবন সখোতুইহয় | 

দান্যে সন্ত্রম গৌরবনখ্োবিশ্বামময় ॥৭৩। 

কান্ধে চড়ে কান্ধেচড়ার় করে ক্রীড়ারণ। 
রুষ্খসেবে কৃষ্কে করায় আপন সেবন ॥ 
বিশ্রন্ত প্রধান মখ্য সন্ত্রম গৌরবহীন। 
অতএব সখ্যরসে তিন গুণ চিহ্ন 1৭১1 

মমতা অধিক রুষে আত্মমম জ্ঞান। 
অতএব ম্ধ্যরসের বশ ভগবান্। 

বাতল্যে শান্তের গুণ দাসোর যেবন। 
মেই সেবনেরনাম ইহা! লালনপালন ॥৭২ 

সধ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার । 

মমতাধিকা তাড়ন ভত্মণন ব্যবহার ॥ 
আপনাকে পালকজান কষ্ণেপোলাজ্ান। 
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অন্তত সমান ॥ 

১ মে অন্বতানদ্দে ভক্তসহ ভুবয়ে আপনে । 

কৃষ্তক্তবশগ্ডণ কহেধখর্যজা নিগণে ।৭৩ 

ইতীদৃক্ষ্বলীলাতির়ানম্থকুণ্ডে 
স্বঘোষং নিমজন্তমাধ্যপয়স্তমূ। 
তদীয়শিশজেধু তজৈ ্জতত্বং 
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্ি বঙ্গে ॥ ৩৮ 

ইতীদৃক্গ্থলীলাতিঃ ( ইতি এবং তক ব্ততয়া ) 

স্থঘোষং ( নিজগোকুলবাসিগ্র। ণিজাতং সর্ধমেব ) 

আননাকুণ্ডে নিমজ্ত্তং, তরী শিতজেষু ( তগবদৈ- 
র্য্যপরেষু ) ভকৈর্জিতত্বম্(আ্মমোভক্তবন্তত|স্) 

আধ্যাপযস্তং (তক্তিপরাগামেব বস্টোহ্হং ন তু. 
স্ঞানপরাপা মিতি প্রথ্যস্তং) তাম্ ( ঈশবরং ) প্রেমতঃ 
( ভ্তিবিশেষেণ ) শতাবৃত্তি (বখাস্তাত্তথ! পত- 

বারান্) পুনঃ বদো॥ ৩৮ ॥ 

তুমি এবহ্বিধ দামোদরলীলা ও তৎ 
সদৃশ বাল্যলীল। দ্বারা গোকুলবানি 
প্রামিমাত্রকে আনন্দকুণে নিমগ্ন করি- 
তেছ এবং স্বীয় এন্বয-জ্ঞান-পরায়ণ- 
দিগকে নিজের ভক্তবশ্ীত। জানাইতেছ। 

আমি ভক্তিবিশেষ দ্বারা মেই তোমাকে 

শতবার পুনঃ পুনঃ রন্দনা করি | ৩৮ ॥ 

মধুররমে কুষণনিষ্ঠা সেবা অতিশয় । 
সথ্যের অসঙ্কোচ লালন মমত্1ধিকায হয়। 

কান্তভাবে নিজাজ দিয়া! করেন সেবন । 
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ | ৭৪ ॥ 

আকাশাদির গুণ যৈছে পর পর ভূতে। 
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 
এইমত মধুরে নব ভাব সমাহার | 
অতএব ঘ্বাদাধিকোরকরে চমৎকার £৭& 
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্দরশন। 

ইছা বিস্তারিয়া মনে করিহ ভাবন ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে কষ শ্ছুরিবে অন্তরে | 
কষ্কপায় অজ পায় রলসিছু পারে। 



০০৩ শ্রীশ্লীচৈতম্যচরিতাম্বত। [ উনবিংশ পরিচ্ছেদ। 
২ পপ 

এত বলি গু হারে কৈল আলিসন। 

বার(ণমী৷ চলিবারে গতর হৈল মন ॥৭৬| 

প্রভাতে উঠিয়। যবে করিল। গমন । 

তবে প্রভভূপদে রূপ কৈল নিবেদন ॥ 

মোরে আজ্ঞ। হয় আইমে! গ্ীচরণনক্গে | 

সহিতে নারিব তোমার বিরহতরঙ্গে ॥৭৭ 

গুভু কহে তোমার কর্তব্য আমার বচন। 

নিকটে আনিয়াছ তুমি যাহ রন্দাবন ॥ 

রন্দাবন হইতে তুমি গৌডদেশ দিয়! । 

আম|রে মিলিবে নীলাচলেতে আমিয়! ॥ 

তাবে আলিঙ্গিয। প্র নৌকাতে চটিল।। 

মুচ্ছিত হইয়া তিহে। উহাই পড়িল] ॥৭৮ 

দ|[ক্ষণাতায বিগ তরে ঘরেলৈয়। গেল] | 

তবে ছুঈ ভাই রন্দাননেরে চলিল। ॥ 

মহাপ্রভু চলি চলি আইল] বারাণমী। 

চন্দরশেখরমিলিল। গ্রষমের বাহিরে আনি 

রাত্রে স্বপ্ন দেখেতিহে।গুভূআইলাঘরে। 

গ্রাতঃক।লেআপিরহে গ্র/মেরবাহিরে॥৭৯ 

অচশ্থিতে প্রভু দেখি চরণে পড়িল। । 
আনন্দিত হঞঃ।| নিজ গৃহে লঞ। অ।ইল।॥ 

তপনমিশ্র শুনি আনি প্রভুরে মিলিলা। 

ইঞ্গে|ী করি গ্রস্ভুরে নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ 

নিজ ঘরে লঞ্। গ্রভূরে ভিক্ষ। করা ইলা।॥ 

ভট্টাচার্য্য নিমন্ত্রণ চক্দ্রশেখর টৈল॥৮০॥ 

ভিক্ষা করাই মিশর কহে প্রভূপায় ধরি। 

এক ভিক্ষ। মাগো মোরে দেহ কপাকরি॥ 

যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি । 

মোর ভিক্ষা বিন1 না মানিবে কতি 0৮১1 

প্রভু জানেন দিন পঁঁচ মাত মে রহিব। 

মন্্যানির সঙ্গে ভিক্ষা কীহ] না করিব ॥ 

এত জানি তার বাক্য করি অঙ্গীকারে। 

ব(ন। নিষ্ঠ। হল চক্দ্রশেখরের ঘরে | 

মহারাস্্বী বির আপি প্রভৃরে মিলিল1। 
প্রভুভারেকপাকরিস্েহপ্রকা শিলা ॥৮২| 

মহ] রড 'শাইল। শুশি শি শি জন। 

ত্র।ঙ্গণ ক্ষত্রির আমি করেন দশন ॥ 

প্রীরূপ উপরে প্রা কৃপা যৈছে কৈল। 

অনেক বিস্তার কথা নংক্ষেপে কহিল ॥ 

শ্রদ্ধা করি এই লীল। যেই জন শুনে। 

প্রেমভক্তি পায় নেই প্রভুর চরণে ॥ 

জীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতনাচবিতাম্বত কহে কুষ্থদান 1৮৩। 

ইতি শ্ীচেতন্যচরিতাম্বতে মধ্যখণ্ডে 
জীরূপানুগ্রহো। নাম উনবিংশ 

পরিচ্ছেদ ॥ ১৯ ॥ 

ইতি ভীচৈতন্তচরিতামূতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতগ্থস্বরূপ শ্রীন্ঠামলালপদাবুবিম্দ-লেবি বিনোদবিহ।রি- 

গোম্বামি কৃতান্ববোধিনী ও স্থবোধিনীলমন্ধিত শ্ীরূপানুগ্রহনাম 

উনবিংশপরিচ্ছেদ 1 ১৯॥ 



(বংশ পরিচ্ছেদ। 
»3) (৫৫০ 

বনদেইন পাত ভইচতইনহা গ্রহৃম। | খল হান লগ না পইল। 
দীচেহপি যংগ্রনাদাত স্কানতাপ্তণ পপর 18১ 

য প্রস।দ1ৎ শীট: অপ কুপগ্রপ্রঃধুকত 

কহ (কম) মনন ভ্ীটৈহগ্ মহা গ্রম্ 

(চহহ। ৭ * ! 1 

অণত্ত ও সহ এশর্ব/শানী। শটচতশা 

মহ।গ্রাভুকে বদন! করি। শাহর রুপায। 

শীত ব্যকিও ভঞ্িশান্ত্রের গ্রনওক হয় 1১॥ 

জয় জয় ক্লীচৈতন্য জয় শিতানন্দ | 

দ্বৈতচ্্র জয় গৌরউক্টি বন্দ ॥ ৃ 
হেথ। গৌডে বনাতন আছে বশপিশালে। ॥ 

ভ্রীরপগে।নাঞ্িঃরপত্রী গ।ইলহেনক|লে ॥১ | 

পরী প1ঞ21 নন। হন আনন্দিতা হৈলা। 

যান রক্ষক পাশ কহিতে লাগিল ॥ 

তম এক জিন্দা পীর মহা ভ।গানান্। 

পিতার কোরাণ এ গাছে তব তান ॥২, 

ভা! 

এক বন্দি ছ1ডে ঘদ্রি ণিজ ধন দিয়া। 

ম'!র হৈতেনুঞ্ত তার়েকরেনগোন1এ| ॥ ) 
পুর্বো তোমার আমি করিয়।ছি উপকার ।। 

তুম আাম। ছাড়িকর প্রহ্যুপকর | 

প৮ নহত্র মু দিব কর অপীক্র | 

গ্রণ্য অর্থ ছুই ল(ভ হইবে তোম।র ॥ ৩॥ 

তবে মেই ধন কহে শুন মহাশয় । 
তোমাকে ছাড়িঃয় কিন্তু করি রাজভয় ॥ 

সনাতন কহে রাজায় না করিহ ভয়। 

দক্ষিণ গিরাছে যদি নেউটি আনয়॥ ৪॥ 
তাহাবে পহিও নেই বাহ/ক্ত্যে থেল। 
গঙ্গার নিকটে গঙ্গাজলে বাপ দিল॥ 

৩ 

ররর 

পা পাপা ৮ পপি 

এল |) 

| 7 হন ৮5 আম এদেশে না রব। 

75 হও আমি মন্া চলি যাব ॥ 

7 দর 52কত তব কাহ। পরহি এ 

ৃ তখ)। মননে পবন ন। দেখিল। 

শি ১নল ॥৬ আ[তহ।ভা মুর আ।। শি গানেব।! 

লোভ হহল ঘবণের ব্য বেখিন।। 

রাতে গঙগাপাণ কৈণ ডাকা কাটিয়া ॥ 
গডিদ্ধ।ণ পথ ছাটিল নারে তাহ। বাইতে। 

রত্রিদিনে চলিআইলা। পাতে চা শর্কাতে ॥ 

তাঠ। এক ভূমিক হয় তার ১1 খেলা । 
পর্বত পার কর মোবে পিনয় রা 71 

নেই ভূঞ্গার সঙ্গে ছে নি শত 

ভূঞার কাণে কহে মেঠ জ। টা 
ইতর ঠঞিঃ স্বর্ণের ষ মে|হর হয়। 

হণ গনিত উ৪11 ননাতিণন পয ॥ 

ভোজন করহু যাঞঃ। রঙ্ধন কারয়া | 

রাঞে পার করি দিণ নিজ লোক দিয় ॥৮ 

এত বলি গন পিপি করিয়। অম্মান । 

মন[তন গানি তবে কেশ শপীহান ॥ 

দুই উপবানে রি হোন কপিল । 

রাজমন্ত্রী এভন মনে পি[রিল ॥ 

এই ছুঞঃ| মামায় কেন নহ্মন করিল। 

এত মনে করি তবে গখানে পুল ॥ 

“তমার ঠাঞি। জানি কিছু ড্রপ] আছয়।| 

ঈশ|ন কহে মোধঠ14 নাহমোহরহয় ॥৯ 
[রে করিল ভত্নন। 

এঙ্গে কেনে আনিয়া এই কাল নম। 

পি টপ ৮ 

*পহাল।তন 2 



এ 

হি. 

'শোৌনাঞ্িঃ কছে কেহদ্রব্য লবেতামামারি | 

গোপািংকছে মোহরলঞা। যাহডুমিদেশ ॥ 

- ভি লক্ষ ুদ্বা রাজ। দিয়াছে তার দে | 

এগলাজে এক জম সাজে গোসাঞ্রিপাশআইল 

তবে জজ মাত মোহর হস্তেতে ভরিয়া । | তিহে! কহে দিন দুই রহ এইব্বানে। 

ভূঞার আগে যাই কছে গোহর ধরিয়া ॥ |. ভদ্র হও ছাড় এই মলিন বদনে 8১৫॥ 

এই গাত দ্বর্ণ মোহর আছিল আরার। ; গোসাঞ্ি কছে একক্ষণ ইহ। ন। রছিব। 

ইহ! লঞ। ধর্ম দেখি পর্বত কর পার 7১০। 

রাঞজবর্দী আমি গড়িথার খাইতে নায়ি। 

পুণ্য হবে মোরে পর্বত দেহ পার করি। 
ভূঞা হাঁসিকছে আমি জেনেছি পছিলে। 

অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক আচলে॥ 

তোমাসারিমোহরলইতামআজিকারয়াতে। 

ভাল হৈল কহিলেছুটাইলে পাপ হতে ॥১১ 

সন্ত হইলাম আমি মোহর না গব। 
পুধ্য লাগি পর্বত তোম। পার করি দিব॥ 

শঙ্জাপার করি দেহ এখনে চলিব॥ 
যত্ব করি এক তোটকহ্ুল তেঁছে। দিল]। 

গঙ্গাপার করি দিল খোদাই চলিল। ॥ 
তবে বারাণসী গোসাঞ্িআইলাকতদিনে । 
শুনি আনন্দিত হৈল। প্রভুরআগমনে ॥১৬ 

চক্রশেখর ঘরে আপি দুয়ারে বমিলা। 

মহাপভূ জানি চন্দ্রশেখরে কহিল ॥. 
দ্বারে এক বৈষ্ণব হয় বোলাহ তাহীরে। 
চন্দ্রশেখর দেখে বৈষুব নাহিক ছুয়ারে ॥ 
বৈষ্ণব দুয়ারে নাহি গুডুরে কহিল । 
কেহ হয় করি প্রভু তাহারে পুছিল 1১৭1 

তি'হো কহে এক দরবেশআছয়েছুয়ারে। 

তাহে আন প্রভুবাক্যেকহিলআনিতারে ॥ 
গু তোমায় বোলায় আইন দরবেশ। 

এত শুনি সমাতন করিল প্রাবেশ ॥ 

তাহারে অঙ্গণে দেখি প্রাড়ু ধায় আইল! । 
ভারে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিই হৈল। 1১৮ 
প্রভুম্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈল সনাতন । 
মোরে না চু'ইহ বোলে গঙগাদবচন |, 
ছুই জনে গলাগাল য়োদন অপার । 
দেখি চঙ্জশেখরের হৈল চমৎকার ॥ 
তবে প্রভু তার হাতে ধরি লয়! গেল।। 

পিড়ার উপরে তারে পাশেবলা ইল! ॥১৯ 

গ্রহ্ণ্ডে কয়েদ'ায় অঙ্গ সম্মার্জম |. 
তিছে কছে ধোরে ডু না কর স্পর্শন ॥ 
পাত কছে তোমা স্পশিন্নাত্বপবিত্রিতে 1 
ফী অন্যাওশোখিতে হত 

প্রাণরক্ষ। কর আমার দ্রব্য অর্পীকরি । 

তবেড়ুঞা গোসাঞ্ঃনঙ্গেচারিপাইক দিল। 

পাত্রে রাত্রে বনপথে পর্বতপারকৈল ॥১২ 

পার হৈয়া গোসাঞ্ি। তবেপুছিলঈশানে। 

জানি শেষএব্কিছুআছে তোমার পানে ॥ 

ঈশান কছে এক মোহর আছে অবশেষ । 

বায়ে বিগায়দিয়!গোপাঞ্িএকল।চলিল।। 

গাতেকয়োয়া ছি ডাকাথ। নির্ভর হইল1 ॥১৩ 

চলিচলিগোসাঞ্িতযেজাইল হার্জিপুরে। 

সন্ধযাকালে বগিল এক উদ্যান ভিতঙগে । 

সেই হাজিপুয়ে রহে গ্রীকান্ত তার নাম। 

গোসাঞ্গিয় ভগ্লিনীপতি করে যাজকাম। 

ঘোক্ঠামুলালৈয়াপাঠা় পাৎসাধঙ্থা নে, 4১৪ 

উতশ উপয় বসি সেই গোমাতি দেখিল | 

১ ইখছ উনিাহা ইপো ।. 
বার অধ সৌসাজি 



এরা] 
গবধিধ। পে সপ বরং পরতে || 
তীরধী কুকি ভীর্থানি স্থাযনেন গদাতুক!] ২) 

'ডখাহি দধ্যপীলায়স্ উপবিংশে দিতীরয়ৌক. 

রি. ইচক 

তোমা দেখি. ভোঁস! স্পর্সি গাই ভিব ডিখ। 

নর্কে্িয়-কল এই শান্্রনিরপগ.২১1 1... 
তখাহছি হরিকিছখোদনে জয়োদশা ধা 

র্জং টিিলনিনাকিী স্বিতীরঙ্গ কঃ." 

অঙ্গে ফল | তে বেং শুতো গ্রাজং সচ পুজো! যধ 00 ঃ 
- ্ এর বিহ্য[ফণং স্বাদৃশকীর্তনং হি রী 
তথাহি প্রমন্তাগবতে সপমন্ববে নবমাধ্যায়ে নুহুলডি। ড়াগবত। ছি লোকে ॥৫। 

দশমযলোকঃ-. 
তাদৃপদর্শনং (ত্বাদৃপান/ং তব তুলা।ন।ং হয়নি, 

ভকানাং দর্শনিম্) আঙ্গোঃ ফলং, স্বাৃশগাঅসঙ্গঃ 
তন্থাঃ ফলং, ত্বাদৃশকীর্তনং হি জিহ্বাফলং (অন্ব- 
এব ) লোকে ভাগবত! ছি এেব) সুহুলভ।॥ ৫ |. 

পৃথিবী কহিলেন, হে প্রন্থাদ, তোমার 
মত্ত ব্যক্তিকে দর্শন কয়াই চচ্ষুর ফল, 
তোমার মত ব্যক্তির অক্ষ মঙ্গ করাই 
দেহের ফল এবং তোমার মত ব্যক্তির .. 
কীর্তন করাই দ্রিহ্বার ফল, যে হেতু 
নংমার মধ্যে ভগবস্তক্তেরাই সুদু্লভি 1 

এত হি কহে প্রত শুন মনাতন। , 

কষ বড় রুূপামযন পতিতন্পাবন ॥ .. 

মহারৌরব হৈতে তোম। করিল উদ্ধায়। 

রূপার সমুদ্র কুক গম্ভীর অপার ২২৪... 

মনাতন কছে কষে আমি নাহি জারি 4 
আমার উদ্ধার হেড়ু তোমার রূপ! মানি! 
কেমতে ছুটিল। বলি এডু প্রশ্ন কৈষা-8.. 
জাদ্যোপান্ত মব কথা তিহ শুনাইল। |২া 
প্রভুকছেতোমার লটকন £ 
রাপ অনুপম, দুই রন্দাবন গেল ॥ .. 

তপদঙদগিয়োয়ে জার চজাশেখর়েরে 8:5২... 

প্রভুত্গাতায়রমাতম গিলিলহ ছার রহ 
কস ভারে বৈ কৈ নিদউদ 4.1 

বিগ্রদদ্বিষড,গুণযুতাদরবিদানাভ- 
পাদারবিদ্াবিদুখাৎ শ্বপচং বরিষ্টম্। 
মনো তদর্পিতমনে বচনেহিতার্থ- 
প্রাথং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ 18 ৃ 

অয়বিদনাভপ|দারবিন্দবিমুখাৎ (গ্রীকৃষণ্ত 
পাদারবিদাৎ বিমুখাৎ তক্তিহীনাং) দ্বিষড় গুণ. 
যুতাং (ধর্শশ্চ সত্যাঞ্চ দমণ্চ তপম্চ মাতসর্যাধ হীন 
তিতিক্ষ] চ অননথয়! চ যন্জশ্চ দাঁনধ ধুতিশ্চ শ্রুত- 
ঞেেতি দ্বাদশ গর্ণ।ঃ তৈঃ যুক্কণাৎ) বিগ্রাঁৎ তদর্পিত- 
মনোঁবচমেহিতার্থ প্রাণং ( তৎ তন্মিন্ অরবিন্দনাতে 

অর্পিত| মলঃ বচন? কর্ণ অর্থ প্রাণঞ্চ যেন তং) 
খপচং বরিষ্ঠং মনে (যতঃ) সঃ (শ্বপচঃ) কুলং 
পুনাতি তু 'ভুরিদানঃ (গর্বযুক্তবিগ্রঃ আকনমপি ) 
ন (গুনাতি কৃতঃ কুলম্)। ৪॥ 

গ্ীকক-্প।দপঘ্ে ভক্কি-রহিত এবং 
ধর্ম, মত্য দম) তপ, মাৎসর্যয, ভ্তী, 
তিতিক্ষ!, অনন্য, যজ্ঞ, দান, ধতি ও 
বেদাধ্যয়ন এই দ্বাদশ গুণধুক ব্রাক্গণ 
হইতে জ্ীরষ্চরণারবিদ্দে অর্পিত " মন, 
বাকা, কায়িক চেষ্টা, অর্থ এবং প্রাণ. যৎ- 
ফর্তৃক' তাদশ্ "চন্ডীলিও ওঠ 1: যে হত 
চ:95 রে তি 



07 

এই বেশ দূর কর যাহ ই লঞ1 14$ ': 

ভদ্র করাইয়া! গঙ্জাক্সান 'কন্ছাইল]। 
শেখর আনিয়া! তবে নূতন বন্তর দিল] ॥ 
সেই বস্ত্র সনাতন ন। কৈল'জঙ্গীকার। 
শুনিয়া প্রডুর.মনে আনন্দ অপার 1২৬॥ 
মধ্যাহ্ন করিয় গাডভু ভিক্ষা করিবারে। 
সনাতন বঞ। গেল তপনমিশ্র-ঘরে ॥ 

পাঁদপ্রক্ষালন করি ভিক্ষাতে বফিল!। 
' সনাতনে প্রমাদদেহ মিশ্রেরেকছিল1 ॥২৭ 
মিশ্র কহে সনাতরন্নের কিছু কৃত্য আছে। 
ভুমি ভিক্ষা! কর তারেপ্রাসাদদিব পাছে ॥ 

ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম করিলা। . 
মিশ্র গুভুর় শেষ পাত্র সনাতনে দিল ॥ 

মিশ্র মনাতনে দিল নূতন বসন। 
* বস্ত্র না লইল এই কৈল নিবেদন | 
মোরে বস্ত্র দ্বিতে যদ্দি হয় তোমার মন। 
নিষ্জ-পরিধান এক দেহ পুরাতন ॥ 
তবে মিশ্র পুরাতর এক ধুতি দিল]। 
সনাতন ছুইবহির্বা কৌপীন করিল] ॥২৮ 
মহারাস্রী ছিজে গুড় মিলাইলা সনাতন । 
সেই বিশ্কা তারে কৈল'মহানিমস্ত্রণ ॥ 
সমাতন তুমি যাবৎ কাশীতে রহিধে। 
তাঁষৎ আগার খরে ভোজন করিবে 1২৯ 

(সিমীতন কছে আমি মাধুকরী করিব] 
' শ্লীর্মীণের খরে ভিক্ষা একক্রেফেনে' লিব ॥] “ 
্রনাত্মেরবৈরাগো ওভুরআমন্বঅপার | 

ভেটিকম্বল দেশি ডু চাহেবারবার ্ * 
দনাতমাদিল এই প্রভুকেনা, কায ।; 

চললেখরে ভু কহিল সপ এ 

্ (টিং উঠ খরিবারে ডল উর. 

এই সো. রী কথা, দেই: মোরে, ্ 
সেই কছে'হালায কর গাসাখিক হঞ্যা।1 ” 
বহুমুল্য ভোট কেলে দিবে কীথালএ?া 7৮২ 
তিছো কছে হাস্য নহে কহি সত্যারানী 1) 
ভোট লহ ভূমি মোরে দেহ কীখাখানি- 8. 
এত বলি কাথা নিল ভোট তারে দিয়া । 
প্রভু ঠাই আইলা কাথা গলায় বান্ধিয়া | 
প্রভূ কছেতোমার ভোটকস্বল কাহাগেল। 
গভু পায়ে বব কথা গোসাই কহিল৩৩ 
প্রভূ কহে ইহা আসি করিয়াছি বিচার। 
বিষয়রোগ খগ্ডাইলা কৃষ্ণ থে তোমার 
সে কেনে রাখিবতোমারশেষবিষয়ভোগ' 1. 
রোগখণডি সধৈদ্য ন| রীখে শেষ রোগ ॥ 
তিন মুদ্রার ভোট গায়ে মাধুকরী গ্রাস। 
ধর্মহানি হয় লোকে করে উপক্কাস 138). 
গ্রোসাই কহে যে খগ্ডাইলেকুবিষয় ভোগ | 
তার ইচ্ছায় গেল মোর, শেষবিষয়রোঁগ 

তবে প্রসর হঞ প্রভু ভারে রুপ! কৈল। 

গ্রভুকপায়গ্রক্নকরিতে তারশক্তিহৈল ॥৩: 
পুর্বে যেন রায়-পাঁশ শু প্রস্থ 'ফৈলা। 
তার শক্ত্যে রামানন্দ তারে উত্তয় দিলা ॥ 
ইই! প্রভুর শক্ত্যে গ্র্ন করে সনাতন 1: * 
আপনে মহাপ্রভু করে তত্বনিরূপণ ॥৩৬ 

_ স্তধাহি রস্থকারস্য-.. 

্ফবরপমাধ্যতকষিরগ শ্রস্। 
তন্বং সনাতনাঞ্জেশঃ কপরোপদিদেশ সঃ 8৬ 

মন ঈশঃ তকমা) কথ সনাতনায় কফ 
রাকা ইনি / 



এ লা ॥ 
দৈনী ডক ধরে ঈন্তে তৃণ লঞ্জ। | শ্বাভাবিকশক্জি ককের তিনপ্রকায়হর ৪৪ ৪৪২ 
নীচকার্ধ নীচ পতিত অধর্ম1 -. তথাহি বিজুপুরাণে প্রথমাংশে বিশাখা ৰা 
কৃবিষয়-ঝুপৈ পড়ি গোঙাইলী জনম ॥ | চতুঃপঞ্াপত্মক্লোকঃ-_ ক. আপনা হিতাহিত কিছুই না জানি । একধেশসথিত ভাগেরজ্যাৎম বারি বা, 
গ্রামাবাযবহারেপত্ডিত তাহি সতামামি।৩৭ | পরনত বন্ধণঃ শক্কি শখেদমধিলাং জগৎ ৮1. 
রূপা করি বদি গ্লোরে করিলে উদ্ধার। একদেশস্থিতন্ত অগ্নেঃ জ্যোংঙগ। ( প্রত ) হা 
লিন রুপাতে কহরাজাদান। বিস্তারিণী তথ! ইদ্ম্ অধিলং ( মাদিয়পং ) 

কে আমি ফেনে আমা জানে তাপ [ বগৎ পর বণ: শক্তি (কবিতাঃ), ৰ 
ই নাহিজানি কিনা কেমমেহিতহয় ॥৩৮ একদেশস্থিত অগ্নির (কিরণ না, 
সাধ্যমাধন: তত্ব গুছিতে ঘাক্রানি। চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হয়, তদ্রুপ এই অখিল 

কপা করি সব তত্ব কছৃত আপনি ॥ | গং পরব্রন্মেরই শক্তি |৮॥ . 
গড কছে কুষ্ণরুপা তোমাতে পূর্ণ হয়। (| . তথাহি ভৈব প্রাথমাংশে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীক 

সর্বতত্ব জান. তোমার নাহি তাপব্রয়॥ | প্লৌক৮- 
কষ্তভক্তি ধর ভুমি জান তত্বভাব | £ শা; সর্বভাধান[মচিস্তাজ্।দগোচয়াঃ। 

 যতোহতে। ত্র্ষণত্থাস্ সর্গ দ্যা ভাবশকয়ঃ। 
জানি দার্ট লাগি পুছে সাধুর স্বভাব 1৩৯ ভবস্তি তপতাং ভেষ্ঠ পাবকনত যখোফত| 191 
তখাহি তজ্িরসামৃ্িতবো পূর্বববিভাগে ছিতীয়- (হে) তপতাং শ্রেষ্ঠ! পাবফণ্ড উ্ণত| হখ! 

লর্মী!ং সপ্বচথারিশয্লোক?-_ (তখ1) সর্ষাভাবানাং .( মপিমাদীনাং ) শজনং 
অচিরাদেব সর্বার্ঘ। সিধ্যত্যেষামতীক্সিতঃ। অভিস্তযত্ামগে চরাঃ (তত্কাতীত্ং ব্জামং ক্বাধ্যার- 

খানুপপত্তিপ্রমাণকং তত গোচয়াঃ মতি )। বতঃ 

অতঃ রঙ্গণঃ তাঃ ছু ( তখাবিধাঃ ) সর্থাধ্যা সবার 
শন (সস্তি)।৯) .. | 

ছে তপোধন | অমির উ্ভার্কির' | 
ন্যায় মণিমজ্াদি সকল, পদা্েই,, চি 
ও বুদ্ধির গোচর শক্তি খিদাসান: টার 
যানে, তজপ র্ষেরও স্বাভাবিক: 
ভোহায় ধরণ হইতে অভি সর্গাদি দি 

| সফি দাগে 9. 

সন্ধর্দম্যাববোধায় যেযাং নির্বান্ধিনী মতিঃ 1৭ 

পদ্ধর্ান্ত ( ভাগবতধর্পন্ঠ ) অববোধার (জাতুং) 

যেযাং মতিঃ নির্ধবন্ধিনী '( অধ্যবসিত! স্যাৎ) 
এবাং (মহাত্মানান্) অভিক্িতঃ -(মাছিতঃ) 

সর্ববর্থঃ অচিরাৎ এব সিধ্যতি ॥ ৭ ৪“ 

ভাগবত ধর্মের দিগুঢ় তত্ব অবগত 
হইবার জুন্য যাহাদের মতি অতিশয় বন্- 
বতী।,.. তাহাদের. অভিল্বিত.. সকল 
বিযয়ই বিলে সিদ্ধ হইয়া খাকে॥৭ ঃগ 

যোগাপার/হও চুদি ভি তে. 
জার ড়া কিয় ্ হাহা 

ঠ মা চি কী টি 

তে রি 1851 টির 818, /:১৩ 
১০2 ৯ জিত আহ ৪ নি: ॥ ৮ ্ এরি টা এ, 28 ১) এ এ রি ৫ চি রসি)$71,68১৪০৭ এস হত 



২৭৬. 

বিুশকিঃ পরা প্রোকা, কষে্তঞাধ্যা তথ! পর। 
 আবিষ্তা কর্মসং্ঞাগ্ত] তৃতীয়া শজিদিব্যতে ১০] 
য|য| ক্ষেরশকিত স। বেইিত| নৃপ সর্বদা । 
ংলারপ্াপানখিলানবাপ্োতাত্র সম্ততান্ ॥১১% 

তয়! তিরোহিতন্বচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রতসংজ্জিতা। 

সর্ধভূতেযু ভূপাল তারতম্যেন বর্তীতে ॥১২ 

তথাহি আদিলীলায়াং সপ্তম যঠক্লে।কধতং 

শ্ীগীতাবটনম্__ 

অপরের মিতত্বনা।ং প্রক্কতিং বিদ্ধি মে পরাম্। 

জীবতৃতাং মহাবাছে হঙ্গেনং ধার্ধাতে জগৎ 1১৩ 

কক ভুলি সেই জীব অনাদি বহিমু'্খ। 
অতএব মায়। তারে দেয় মংসার-দুঃখ ॥ 

কতু ন্বর্গে উঠ|য় কড়ু নরকে ভূবায়। 
দা জনে রাজ] যেন নদীতে চুবায়188। 
তথাছি শীদস্তাগবতে একাদশ স্বন্ধে হিতীরাধ্যায়ে 

সপ্তত্রিংশঙ্কেকঃ-_ 

ভগ্নং ছিতীয়াভিনিষেশতঃ সা. 

ঠ. দীশাদপেতন্ বিপর্ধায়ে।হশ্বৃতিঃ। 
তন্সানয়াতে। বুধ অতজেখ তং 

ভজ্যকরেশং গুযুদেবতাখ্মা! ॥১৪। 

(বন্তঃ) ঈশাৎ (ভগবতঃ ) জপেতণ্য (চাতস্য 
বিষুখস্য জীবসা এব)তল্মায়1(ভল্য ভগবতঃ মায়া) 
অস্থতিঃ (দ্বরপান্্িং ভবতি; ততঃ) বিপর্যায়ঃ 
(দেহাদা ্াজিমানঃ ভবতি, তত? 6) দ্বিতীক়াতি- 

মিবেশতঃ ( দবিভীয়ে, মেছো উপাধিভৃতে অভিদি- 
রশ অতিমামাৎ ) শরং সঠাৎ (অভ) ধুধঃ 
(বেদী তদ্ ঈপং [ প্রথমতঃ.) আকেও (কৌ 
বি জে, ভভ)) গুদদেবকায। (গর: এব 
দেমত। আত্ম! ৮ ধন্য খাতা, নদ) একর 

রিং দিপু পাসন্র. জাতি) 
ৃ ত্র কাকার) এ ভর ॥ ১৪ ॥ 

জী দৈররিতা 
দেহে আত্ম(ভিমান ঘটে। দ্বিতীয় রত 

টে ০ নিন করাল
 গগ্যার ক্কারণ 1. 

নত বরণের নি িনাকে্র-ামাক। করতে ররর | 

যে দেছেন্ত্িয়াদি তাহাতে অভিনিচ্বশ 
হইলেই কয় জন্মে |. অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি 

গুরুতে দেবতাবুদ্ধি এবং প্রিয়তাবুদ্ধি 
স্থাপন পুর্ধাক ভক্তি সহকারে পরমেশ্বরের 

ভজন করিবেন ॥১৪॥ 

শান্তর সাধু কুপায় বদি -কৃষ্োমুধ হয় । 
সেইঞীবনিস্তরেমায়! তাহায়েছাড়র 18৫ 

তথাহি শ্রীগীতাগাং সপ্তমাধায়ে 'উতুর্দিগয়ে!কং-_ 
দৈবী হোষ। গুণময়ী যম মাধা-মুরতাঙজা।... 
মামেব থে প্রপদ্যস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে /১৫॥ 

মম (সর্ধোরসয ) শ্রহ। দৈবী (আলৌকিক্য- 
ত্যন্ুজ ) গুপমনী € সাদিওণতযা ক্রিক! ) মায়া 

ঢুরত্যয়! (তেখাং ছ্রতিক্রমা) মাং রথ মায়. 
নিয়স্তারং ₹ষং) যে ( জনীঃ ). প্রান্তে ( শরণং 

গচ্ছন্তি ) তে এতাম্ ( জর্শবসিব অপাঁয়াং) মারাং 

(গোম্পদোদফাঞলমিব জশ্রসেন) তয়স্তি ॥১৫। 

আমার এই অলৌকিক ও অত্যাভুতা, 
সত্বাদিত্রিগুণাক্মিকা মারা দুরতিক্রম- 

নীয়। যাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ 
করে, তাহারাই কেবল সমুদ্র তুজ্য মায়। 
হইতে গ্রোস্পদ সদৃশ উত্তীর্ণ হয় ॥১৫| 

মায়ামুগধ জীবের নাহি শ্বতঃ কষ জ্ঞান। 
জীখেরে কগায় কষ কৈল বেদপুবাণ ॥ 
শান্তর গুরু আত্রপে আপনা জানান। 

কষ মোর প্রতুত্রাত। জীবের হয়জ্ঞান ॥৪৬ 
বেদশাস্ত্র কছে সুহ্বন্ধা ভিধেয় প্রয়ো্ষন। 
কষপ্রাপ্য সন্বন্বতক্তি পরাণ্ডোের সাধন ॥ 
অভিধ্রে, মাম ভক্কি প্রেম এয়োজন। 

শিয়া মণি খন মহাধন 89৭8 .. 



বির! 

ইহাতে টান বৈছে দারিজরের ঘরে । 
সর্ফজ আনি দরি্র দেখি পুছয়েতাঁছায়ে ॥ 

তুমি কেন দুঃখি তোমার আছে পিভৃধন। 
তোমারেনাকহিঅনাতভ্রছাড়িলজীবন 18১। 

সর্বজ্ঞের বাকো করে ধনের উদ্দেখ। 

এছে বেদপুরাণ কহে কষ্-উপদেশ ॥ 

সর্বজ্ের বাক মূলধন অনুবন্ধ। 
সর্বশান্্রে উপদেশে কষে সন্বন্ধ ২০1 
বাপের ধন গাছে জ্ঞানে ধন নাহি পায়। 
তবে সর্ধজ্ঞ কহ তারেপ্রাণ্ডের উপায় ॥ 

এইস্থানে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে। 
ভিমরূলবোরলাউঠিবে ধন নাপাইবে 1৫১ 
পশ্চিমে খুদিলে তাহা বক্ষ এক হয়। । 
সে বিদ্গ করিরে ধন হাতে না পয়। 
উত্তরে খুদিলে আছে কক অজগরে। 
ধন না পাইবেখুদিতে গিলিবেসবারে ॥৫২ 
তাতে পূর্বদিগে মাটি অল্ল খুদিতে। 
ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমারহাতেতে ॥ 

এছে শাস্ত্র কছে কর্ম যোগ জ্ঞান ত্যজি। 

ভক্ত কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত তারে ভজি ॥৫৩ 
তখাহি, আদিলীলায়াং সপডদশে পঞ্চমঙ্গোক- 

ধৃতং শ্রীমন্তাগবতবচনম্__ 
ন সাধয়তি মাং যোগে! ন সাঙ্থাং বর্শা উদ্ধঘ। 
ন শ্বাধ্যানুডপত্তযাগো যথা ভক্িমমোর্জিত| 0১৬) 

তথাছি প্রীমন্তাগবতে একাদশে চতুর্দশা- 
ধানে বিংশয়োকঃ-- 
তত্তযাহমেকয়! গ্রহ শস্য প্রিয়ঃ সতাম্। 
ভি? পুণাতি মিঠা খপাকানপি সম্ভবাৎ।১ থা. 

সাং প্রিয় আব! অংদ্ এ একর (না 
অন্য প্রয়োজনয়।) অয অধ ॥ টি কা 
প্রাঃ কমাৎ বনীকাধা! /)11 দর পু 
চা না সী) খপাকাদ্। ৰ এ 
€পডিবে বা আদি ববোধির১8057 ড় 

ঈহালীগা। 

| খেধপাঙ্াধাং রল্যাদিকডিযু) 

দূ 

সাধনে অতিপ্রিয আত্মন্বরূপ 
আমি, একমাত্র শ্রদধাপূর্বিকা শুদ্ধা ভক্তি 
দ্বারাই বশীভূত হই। আমাতে নিষ্ঠারপ 
ভক্তি ক্রমশঃ সুদ হইলে, চগ্ডালকেও 
জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে 8১৭৪ 
অতএব ভক্কি কষ্প্রাঞ্ডের উপায়। 
অভিধেয় বলি তারে সর্দাশান্ত্রে গায় ॥ 
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায়। 
অখভোগ হইলে দুঃখ আপনে পলায় 188 
তৈছে ভক্তি ফল কৃষে প্রেম উপজায়। 
প্রেমে কৃষ্ণান্বাদ হৈলে ভব মাশ পায় ॥ 
দারিদ্র্য নাশ ভব ক্ষয় প্রেমের ফল নয়। 
ভোগ প্রেমনুখ মুখ্য গয়োজন হয় 1৫৫ 
বেদ শাস্ত্রে কছে সন্বন্ধাভিধেয় গ্ায়োজন। 
কষ কষ্তক্কি প্রেম তিন মহাধন ॥ 
বেদাদি সকল শাস্ছে ₹ষমুখা সন্থদ্ধ। 
তার জ্ঞানে গআাদুসঙ্গে যায় মায়াবন্ধ 1৫৬ 

তথাহি তক্তিরসামৃতলিদ্কো৷ দক্ষিগবিতাগে 
চতুর্থলহ্ধযাং ভিসগুতিতময্লোকগতং পদ্মপুরাণ- 
বচনম-. ৃ 
বা।মোহায় চয়াচসা জগত্তে তে পুরাণাগঙা- 

স্তাং তামেষ হি দেখত।ং পরমিকাং জয়ন্ত ধল্পা ধধি। 
সিদ্ধান্তে গুনরেক এব ভগবান বিষুঃ সমস্য গম. 

হিটিজরনিলা়ভিজ শীতেযু নিশারিতে 1: | 
৮ 

৪) ড. রি ধু 

বা ১ ৫ / 

তে পে গুরাধাগমাঃ উয়াচাসা পরা 
বাঙোহায় খাযোহম্ উৎপাদিত) গা 
(ককালপধ্যক্$) তাং তাং দেবজাগ আ 
পয়রিক1ং হি জয়া, (পুনঃ সম্াগমযাপাছেছু? 

(বিবেচন: বিশ খাত জন্য ছি? 



ডাঙ্গম অর্থাৎ মনুষা জগতের: অর্থাৎ 

ধাহার। পুক্লাণাদি শান্ের মগ্যক্ ধিচার 

করিতে অযোগ্য তাহাদিগ্ের মোছছনার্থ 

কল্পকাল পর্যাস্ত এক এক অংশকে, সেই 

মেই দেবতার়পে গৃথক্ গৃখক্ করিয়। 

বলুন; কিন্তু সর্ধপানত্রের শব্দ ববত্ধি বিবে- 
চন! পূর্বক সিদ্ধান্ত করিলে অদ্বিতীয় 

ভগ্রবান্ অচিন্তয অনন্ত স্বাভাবিক শক্তি- 

সালী হ্রীকফণই নির্ণয়রূপ মিংহামনে অব- 

স্থিত হইয়া থাকেন ॥ ১৮॥ 

. ইসেই সেই পুরাণ এবং আাগফণশান্স, | 

কাহাকে, আশ্রয়. কারি তর্ক: বির 

করে, এই/ঞ্রকার ইহার প্রত “তাৎপর্য 
আমি ভিন্ন ইহলোকে প্পার কেহই'জীনে 
না। আরতি আমাকেই 'ঘজরূপী বলিয়া 
বিধান করে, আমাকেই দেখতারপে 

বিধান করে, আমাকেই আশ্রগ্ন .করিয়] . 
তর্ক বিতর্ক করে। ইহাই সমস্ত বেদের 

অর্থ) হে হেতু শব্দ. জীথমত।. মায়িক 
জগতের নিষেধ করিয়া প্র মদবতার- 

রূপ ভেদ কীর্তন পূর্বকংগুরিপেে পর- 

গৌণ মুখ্য বৃত্তি কিবা অন্থয় ব্যতিরেকে । মার্থস্বর্প আমাকে আশ্রাছি জরণাতয় 

বেদের প্রতিজ্ঞ কেবল কহয়ে কৃষকে।৫৭| কতরুত্য হ্ইয়া থাকে॥ গা 8. 

ভথাহি শ্রীনস্তাগবতে একাদশগ্বন্ধে একবিংশা, 

ধাগে সরিত্বায়িংশত্রিচত্বারিংপঞ্জোকৌ-_- 

কিং বিধত্তে ফিখাচ্টে কিমনুধ্য বিকল্পায়েখ। 

পি 

কষে স্বযপানন্ত বৈভব অপার রি 

চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্ি আর 
বৈকুঠে ব্রহ্মা গুগণ প্লক্তিকার্ধ্য হয । 

ইত: হাং লোকে নাছ মতে বশ্চম ॥ ১৯। | স্বরূপশক্তি শক্তি কার্ধ্যের কষ সর্বাশ্রয়৫৮ 
মাং বিষতেংভিধত্তে মাং বিল্লযাপোহৃতেহহম্। 

এতাবান্ লর্বাবেধা্ঘঃ শখ আস্থায় মাং ভিদাস্। 

মারামাত্রমন্ধ্যান্তে গ্রতিবিধ্য গ্রসীদতি ॥২৭| 

কিং নিধনে (শ্রঁতিঃ কিং বিবধাতি) কিম্ আচষ্টে 

(কখ্য়তি) ফি অনুধয (খাল্লি্চা) বিষল্পয়েৎ ইতি 

তথাহি জিলীলাযাং দতীয়ে সপদশঙ্লো ব- 
ধৃতং ভাবাথনীপিকায়াং প্রীপ্থামীবচঘম্_. 

দশমে দশমং লক্গ্যমা শ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্। 

প্ীবফাখাং পরং ধাম জগন্ধাম নামি তৎ২১। 

বে পধাঠ ডে) হব লোকে (ইহলোকে) কৃষ্ের স্বরূপ বিচার গন সনাতন ॥ 

মং মেতা] অন কণ্চন ন বেদ (জোনাছি)।, |. মাং | অয় জানতত্ব জে অজেজ্মনল ক)৫০ 
সরনপ বিব্ে “যাগ (এব শইগবুিগ্ ).| সর্ষ আদি সর্ব অংসী কিশোর ধেখর | 
অনিগ্ে ইন এফ) বিফল (নি) অলৌহ্তে |: চিদানস দেহ সর্কাপ্রয় বর্ষের ৪ ৩৯ ॥ 

এ চরিত ) রধবেধাধ্ঃ সর্োধাং' বেঈমান |. 

্, আতাগাদ্ (এভাহূন উঠ (%:) |. 
গাধা, 1 পতিবিধা (দিরিবা), কিং হন কাধ 

রী নে ভি) গর পেল পে | উজ দা 
চির বগা ও ৮: রি ক 

খাছ খাজা ও পার 



একে চাংশিকনীর গুদে রক তগধান্. রদ 
ইজারিত্যাডুলং লোক: দড়ি যুগে হুগে 1২৩) 

জান, ধোঁগা। তি" তিন লাধনের বশে। 

বন্ধ, আতা, উগবাদ্ বিবিধ প্রকাশে 4৬২ 

তথাহি জাদিগীগাযাং দ্বিতীয় চরুখ গোকধৃতং 
ভ্ীনন্তাগবতবটনম্.. 

বদক্ধি ক্তং-তববিদপ্ততবং বজ্জ্ঞানমধযম্। 
অঙ্গেতি, পনাঙ্গেতি তগবাদিতি শব্যতে ॥২৪। 

্ অঙগকাস্তি তাঁর নির্বিশেষ প্রকাশে । 
সুর্য যেন চর্রক্ষে জ্যোতির্শয় ভাসে।৬৩। 

তথাহি জাদিলীমায়াং দিতীরে পঞ্চমক্লোকধৃতং 
না 

সত প্রত! গ্রতবতে| জগ্াওফোটি- 
কোটিহশেষবনথধাদি বিভৃতিতিন | 
তত্ব দ্ধ নিফলমনস্তমশেনতৃতং 

গোবিশমাদিপুরুষং তমহং তজামি॥ ২৫ ॥ 

পরমাক্মা যেঠে। তিছো কের এক অংশ। 

আত্মার আত্মা হয়েন কৃষ্ণ সর্ব অবতংন॥৬৪ 

তথাহি প্রীদ্তাগবতে দমনে চডৃদশাধ্যারে 
পঞ্চগঞ্ পভ দযো কঃ রিতা 

কচযেনসবেহি যাস্থানমখিা ঝ্নাম।. -- 
জগত সোংগাজ দেহীবাতাতি মায়া /২৬ 

, স্ব বন্য ফন খিলামমানাম্ জবেহি । .মঃ 
রি খর জর সরা হানি ত্য পু, ॥২ 

৫ 
চি.) 

লন 

৷ অখধা বহনৈতেন।কিং জাকেন বান. 1. 
 বিউটড্যাহমিদং ₹তমেকাংশেন স্থিঙে রগ) ॥স ৃ 

ওতো ভগবান অনুতবে পূর্ণলপ,।... 

একই বিগ্রহ তার অনন্ত দ্বয়প ॥ " 
স্বয়ং-রূপ তদেকান্ম রূপাবেপ নাম. 

প্রথমেই তিন রূপে রছে ভগরাদ্ ৪৬৪৪ 

স্বয়ংরণপে স্বনং-প্রকাশ দুই রুপে জ্ছুদ্ি | 
সবয়ং-রূপে এক রুষ ব্রজে গোপহুদ্ধিং 
প্রাতব বৈভব রূপে স্বিবিধ কাশ, 
এক বপু বছুরূপ যৈছে হেলা রাসে ৬৮. 
মহিষীবিবাছে হৈলা মুনি বন্তুবিধ । ... 
প্রাভব প্রকাশ এই. শান্্র-পরলিদ্ধ ॥ . 
সৌভ্্যযাদি প্রায় সেই কায়ব্যহ ন্র। 
কায়বাহ ছলে নারদের বিল্ময় না হয়$৬ 

তখাহি আদিলীল। য়: প্রথমে গিজনি 
ধৃত প্রমন্তাগবতবচনস্- হি 
চিত্রং বতৈতদেকেল বপুষ! যুগপৎ, পক): ই 
গৃহেযু ছা্টমাহলংঘ তির এফ উদাবহৎ ৮০ |) 

সেই বপু মেইাকাতি গথক্ যদি: যে 
ভাব বেশ ভেদে মাম টি কারে ন্ 

: গাহি (িনকাগবতে দপমতে চাপে 
4 (1 

্ 115 ৮ 28০ 

১৫, ? দার্হাাগে বিধনাভিহিিত 
লি নে? সপ: ৃ 



১০ জীপ্লীচৈতস্যচরিতাম্বত | [ বিংশ পরিচ্ছেদ ) 
বীরের 

নারায়ণরূপেণ একমৃহ্রিকং 5) ত্বাং বৈ (এব) | শয়েন উতৎসুকং সৎ) ব্রজবধূসান্ধপ্যং (শশ্রীরাধায়াঃ 

যজন্তি ॥ ২৯॥ 

অপর কেহ কেহ স্তদুক্ত পঞ্থরাত্রাদি 

বিধানে সংস্কৃত হইয়া আপনাকে ভ্বপ্য় 

চিন্তা কৰ্িতে করিতে বাসুদেবাদিমুত্তি 
তোমাকেই আরাঁধন। করিয়! থাকে ॥২৯॥ 

বৈভব প্রকাশ রুষ্ের জ্রীবলরাম | 

বর্ণমাত্র ভেদ সব ক্লুষ্ের সমান | 

বৈভব গুকাশ মৈছে দেবকীতনুজ | 
'দ্বিভুজ স্বরূপ কণু হয় চতুঙজ ॥৬৯। 

যে কালে ছিতুজ মম বৈভব গুকাশ। 
চতুভুজ হৈলে নাম প্াভব বিলাস ॥ 

স্বয়ংবূপে গোপবেশ গোপ-অভিমান | 

বাসুদেব ক্ষত্রিয়বেশ আমি ক্ষত্রিয়জ্ঞানা৭ 
সৌন্দর্য্য মাধুর্ধয এশ্ব্ধ্য বৈদগ্ধ্যবিলাস। 
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস 
গোবিন্দ-মাধুরী দেখি বাহদেবের ক্ষোভ। 
মে মাধুবী আন্ব। দিতে উপজয়ে লোভ॥৭১।॥ 

মখুরাতে যৈছে গন্ধর্ব নৃত্য দরখনে ।৭২। 

_ তখ|হি ললিতমাধবে চতুর্থাঙ্কে উনবিংশক্লেরক£-__ 

উদ্দীর্ণাডুতমা ধুরীপরিমলম্তাভীরলীলন্ মে 

দৈতং হস্ত সমক্গয়ন্ যুস্থরসৌ চিত্রী়তে চারণঃ। 
চেতঃ কেলিকুতৃহলোত্তরলিতং সত্যং সথে মামকং 

” ঝ্.প্রেক্গা সরূপতাং ব্রজবধূসা রূপা মহ্বিচ্ছতি ॥৩০॥ 

জসৌ চারণ; উদ্শীর্ণান্তুতমাধুরীগরিমলন্ত 

( উদ্ণীর্ঘ; উদ্দিতঃ অন্তুতম!ধুরীণাং 'পরিমলঃ যত 
৮. লঃ তত) আভীরলীগন্ড ( গোপলীলঙা ) মে (মম) 

শ্ৈতং ( করিমঞগং ) লমক্ষমন্ ( দর্শয়ন্) মুহঃ 

(পুশ পুনঃ ) চিএীঘত্রে হস্ত (হে) সথে! সত্যস্ 

(এব ব্দ।মি) যন্ত সন্ধপতাং ( সাদৃষ্ঠং) গ্রেক্ষয 

মামকং ( মধীযং ) চেত? কেলিকুতুলোত্তরলিতং 

(ফেলিযু কুতৃহলায় কৌতুক! উত্তনিতগ্ অতি 

সমানরূপতাগ্ ) অন্বিচ্ছতি ॥ ৩৪ ॥ 

প্রীরুষ্ত কহিলেন, হে উদ্ধব! যাহার 

অলৌকিক মধুরিমার সৌগন্ধ অতিশয় 
নিঃসৃত হইয়াছে। সেই গোপলীলাশালা 
কৃত্রিমরপ আমায় দেখাইয়া এই নট 

বারম্বার চমত্কারিতা মম্পাদন করি- 

তেছে। হে সখে, আমি মত্য করিয়া 

বলিতেছি, যাহ]!র সারূপায অবলোকন 

করতঃ আমার চিত্ত কেলি-কৌতুকার্থ 
সাতিশয় চঞ্চল হইয়। প্রীরাধার শারপ্য 

বাঞ্ছা করিতেছে ॥ ৩০ ॥ 

পুনঃ দ্বারকাতে খৈছে চিত্রবিলোকনে ॥৭৩ 

তথাহি আদিলীলয়াং চতুর্থে বিংশক্লেরকধৃতং 

ললিতমাধব্চনম্_- 

অপরিকলিতপুর্ববঃ বশ্চমৎকারকাদী 
স্করতি মম গরীয়ানেষ মাধুষ্যপুরঃ | 

অয়মহমপি হস্ত প্রেক্ষয যং লুব্ধচেতাঃ 

সরভলমুপভো ক্ু,ং কাময়ে রাধিকেব ॥ ৩১1 

থেই বপু ভিন্নাভ।মে কিছু ভিন্নাকার। 
ভাবাবেশাকতিভেদেতদেকাত্মনামতারণ৭& 

তদেকাত্মরূপে বিলান ম্ব(ংশ দুই ভেদ। 

বিলাম স্বাংশের ভেদে বিবিধ বিভেদ ॥৭% 

প্রাভব বৈভবভেদে বিলান দ্বিধাকার। 

বিলামের বিলান ভেদে অনন্ত গুকার ॥ 

প্রাভব ধিলাম রাস্ুদেব সহ্ৰণ। 

প্রহ্যুন্প অনিরদদ্ধ মুখ্য চারি জন ॥ ৭৬ ॥ 

ব্রজে গোপভাব রামের পুরে ক্ষত্রিয় ভান 

বর্ণ বেশ ভেদ তাতে বিলাম তার নাম ॥ 

বৈভৰ প্রকাশ আর প্রাভববিলাসে। 
এক ূর্তো বলদেব ভাব ভেদে ভামে 1৭৭ 



1 ঠঠিজ্ছেদ। ). মধ্যলীলা । ২১১ 

আদি চতুবৃহ ইছার নাহি কেহ সম। 

অনন্ত চতুব্/হগণের প্রাকট্য কারণ। 

কৃষ্ণের এই চারি গ্রাভব বিলান। 
দ্বারকা মথুরাপুরে নিতা ইহার বাম 1৭৮ 

এই চারি হৈতে চন্দিশ মৃদ্তি পরকাশ। 

তন্ত্রভেদে নাম ভেদ বৈভববিলাম ॥ 

পুনঃ কু চতুবুণহ লএ। পূর্ব রূপে । 

পরব্যে'ম মধ্যে বৈমে নারায়ণ রূপে ॥৭৯ 
তাহ! হইতে পুনঃ চডুধু/হ পরকাশ। 

আবরণ রূপে চারিদিকে যার বাম ॥ 

চারি জনের পুনঃ প্ুথক্ তিণ সিন মুত্ি। 

কেশবাদি যাহ হৈতে বিলানের স্ফ্তি।৮ ৭ 

চক্রাদিধ।রণ ভেদে নাম ভেদ মন।| | 

বসুদেবের মুর্ধি কেশব নারায়ণ মাধন | 

মন্কর্মণের মূর্তি গোবিন্দ বিঞু শ্রীমধুস্টদন। 
এ অন্য গোবিন্দ নহে ব্রজেন্দরনমান ॥৮১| 

গাদছা্গের গ্রিবিক্রম বামন জ্ীধর | 

অনিরঃগ্ধের খ্ধীকেশ পদ্মনাভ দামোদর ॥ 

দ্দশমানের দেবত। এই বার জণ। 

মার্গশীর্ষে কেখব পৌবে নারায়ণ ॥ 

মাঘের দেবতা মাধব গে।বিন্দ ফান্তুনে। 

চত্রে বিষণ বৈশাখে প্রীমধুস্ছদনে ॥ ৮২। 
জোস ত্রিবিক্ষম আষাছ়ে বামন দেবেশ। 
শ্রাবণে স্্ীধর ভারে দেব হৃষীকেশ ॥ 

আশ্বিনে পঞ্মনাভ কান্থিকে দামোদর । 

রাধাদ্দামোদর অন্য ব্রজেন্্রকোঙর | 

খাদশ তিলক মন্ত্র এই দ্বাদশ নাম। 

আচমনে এই নামে ম্পর্শি তত্বংস্থান ॥৮৩ 

এই চারি জনের বিপাণ মূর্তি আর অষ্টঙ্জন 

তা সবার নাম কহি শুন সনাতন ॥ 

পুরূযোত্বম অচাত নৃলিংহ জনন | 

হরি রুষ অধোক্ষচজ উপেন্জ অইজন 1881 

ব।সুদেবেরবিলা সদুইআসধো ক্ষজ পুরুষে ত্বম 

মন্কর্যণের বিলান উপেকন্দ্র অচ্যুত দুই জন॥ 
প্াদ্ভুমপের বিলান ছুই নৃঘিংহ জনার্দন | 

অনিরুদ্ধের দিল|ম হরি রুষঃ দুই জন 1৮৫ 

এই চক্িশমূর্ধি গ্রাভব বিলান গ্রাধান। 

তান্ত্রপারণ ডেদে পরে ভিন্ন ভিন্ন নাম॥ 

ইহার মধ্যে যাহার হয় শাকার বেশ ভেদ 
মেই সেই হুয় বিলাঁম বৈভব বিভেদ ॥৬৮৬| 

পঞ্মনাভ ত্রিবিক্রম মৃমিংহ বামন । 

হরি কৃঝ। আদি হয় আক।র বিলক্ষণ॥ 

রুষেের গ্রাভব বিণ(ন বাসুদেবাদি চারিজন 

নেই চারিজনের বিল(ম পিংএতি গণন ॥ 

ইহ1 মনার পুথক্ বৈধুঠ পরব্যো।ম ধাঁমে। 

পূর্বা!দি অইদিকে তিন তিন ভ্রমে ॥৮৭॥ 
মদ]পি পরবো।মে মলার নিতাধাম। 

ঙথ|পি ব্রহ্ম।ণ্ডে কারো ক।হো সম্গিধ।ন | 

পুরব্যোম মধো মারায়ণের নিতা খিতি। 

পরক্যোম উপরে রুঞঃলে।কের বিভৃতি।৮৮ 
এক কঞলোক হয় ত্রিণিধ গ্রকার | 

গোকুলাখ্য মথুরাখ্য ঘারকাখ্য আর। 

মধুরাতে কেশবের নিত্য নন্নিধান। 

নীলা চলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম ॥ 

গ্রয়।গে মাধব মন্দারে শ্ীমধুক্থদন | 

আনন্পারণ্ো বাসুবেদ পন্মন1ভ জনারন।৮৯ 

বিষুঃকাক্ীতে বিষু রহে হরি মায়াপুরে | 
এঁছে আর নানামূর্তি বক্ষাও ভিতরে ॥ 
এইমত ব্রক্গা্ড মধো মবার গাকাশ। 

সগ্দ্বীপে নবখণ্ডে কবেন বিপ।ম 1৯০| 

সর্ধত্র একাশ তার ভক্তে সুখ দিতে। 

জগতের অধশ্ম নাশি ধম্ম স্থাপিতে ॥ 

ইহার মধ্যে কারো হয় গ্াবতারে গণন। 

যৈছে বিষ ত্রিপিহনস গুমিংহ বামন ॥ 
চল 



. আত ভেদ নাগ ভেদের-কারণ) " 
' চকাদিধারণ ভেদ গুন মনাতন 1 ১ 4 

দক্ষিণাধো হস্ত ছৈতে বামাধঃ গ্র্যান্ড |, 

চক্রাদি অস্ত ধারণে করি গণনার অস্ত ॥ 
নিদ্ধার্থনংছিত! করে চবি মূর্তি গণন। 
তার মত কি আগে চক্ষা্দি ধারণ | 

বাসদের গ্দ শৃঙ্ব চক্র পল্মকর। 

সর্বণ। গর] শখ্খ পদ্ম চক্রধর ॥ ৯২॥ , 

' গরাছ্যদ্ষ। শস্ঘ চক্র গদ। পন্সধর। 

 অন্িরু্। চক্র গদ| শঙ্খ পন্মকর |. 

পরব্যোমে বাঁছুদেবাদি নিজ নিজ অন্ত্রধর 
তারমত কৃহি যেই সব অস্ত্রকর। 

কেশব, পন্স শঙ্ চক্ত গদাকর। 
নারায়ণ শস্ম পদ্ম গদ। চকধর | 

মাধ গদ] চক্র শগ্পত্ম কর। 

খারাবিন্দ চক্র গদ। পদ্ঘ শঙ্ম ধর 1৯৩ 
দির রি গদা পৃত্ম চক শস্খকর। 
উুংটরর শ্ চর পদ্ম গাদাধর॥ 

“ব্িবিক্রম পল্প গদ] চক্র শঙ্কর । 

বামন শঘ চক্র গদা পদ্মধর ॥ 
" য়, ক্স চক গদা শঙ্জকর। 

হাদীকেশ গ্দা চক্র পদ্ম শব্ঘধর ॥ 
পন্মনাভ ৮ পল চক গদাধর। 

বা মোদর পল্প চকু গছ শঙ্থধর ॥ ৯৪ | 
ৃ পুরুষোত্বম চরু পড়া শঙ্খ গদাধর। 
ীঅচাত গা পণ্য চ্জ শঙ্কর ॥ 
“মং চক্ত পত্স গদা শঙ্খকর। 

.জসার্দিন। গন্ধ চর. শক্খ,গডগর ॥., 

চীন পদ্য গগাধর 14। রি রত ূ 
হী 

৮" 
খা 

রা রড 
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্ টি $ 
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৫ ম 

* মাত 
৯ 4১৯৪১ / 

পদ 

3 তার মত কহি এরে বঙ্জাদি ধার? ফহ 
কেশবতেদে পদ্ম শন গদ। উধর় 1... 
মাধবড়েদে চক গার শঙ্খ পকর ॥. 

নারায়ণ, ভেদে নানা ভে অস্ত্রধের | 

| ইত্যাদিক ভেদ সব অন্ত্রধর 
স্বয়ং ভগবান্ আর লীলা পুরুষো ত্র্ম। 
এই ছুই নাম ধরে ব্রজেজনল্দন 8. 
পুরীর আবরণরুপে পুরীর নবদিখে। 
নবব্যহরপে নবসুর্তি প্রকাশে ॥ ৯৬ 

তথাহি লবুন্ভাগবন্ধ!মৃতে পূর্বখণ্ডে পাঁধবিদ্ৃতি" 
কথনে, গঞাশীতিতমগ্পোকঃ-- ্ 
চত্বরো! বানুদেবাস্ত। নারারণ-নৃদিংহকৌ। 

হয়গ্রীবে! মহাক্রোড়ে। ব্রঙ্ধ! চেতি মবোদিতাঃ ॥৩২ 

বানুদেবাপ্তাঃ চত্বারঃ নারায়ণনৃসিংহকৌ (ইতি 
ঘবৌ) হ্য়ত্রীবঃ মহাক্রোড়ঃ ( বরা: ) রঙ্গ চ ইতি 
নব ( নববুাহাঃ) উদ্দিতাঃ ( কধিতাঃ) ॥ ৩২॥ 

বাসুদেব, যঙ্কর্ষণ, গাঙ্জান্স, অনিরুদ্ধ, 

নারায়ণ নৃসিংহ হয়গ্রীব, বরা এবং 

রন্া এই নবব্যুহ কধিত হইয়াছে ।৩২। 

গুকাশ বিলামের এই কিল বিবরণ। 

স্বাংশের ভেদ এবে গুন সনাতন ॥ 

সঙ্ক্ষণ মতস্যাদ্িক ছুই ভেদ জার । 

পুরুষাবতার বঙ্কদণ মৎয্যাদি অবতার | 

অবতার হয়'রুফের ষড়িংধ প্রকার । 

পুরুযাবতার এর 'লীলাবতায় আর ।১৭৪ 

ও দাবার গার 'তরাতার ।- 
ু্ঠাথতার আর খক্তযা বে অবতার 8 ॥. 
বাল্য চা হর বির ধর্ধা।” 

বে ₹৮৮. 
না: রা ? টা ধ্ ২ 2795 ৮7 ১ ১১০ ০3 ৪১৭ রা 

ব 

হিরা ঠা 
১০১33621221 



| কঃ 0... ০: 8 ৮ এ 
' 'সহত্রপত্রং কমলং গোকুলাখাং, ফট: 

বখাহবিদলিনঃ কুলাঃ বয়সঃ মু; সহলগঃ 8৩% তৎকর্ণিকায়ং ভন্জাম তদনব।ংশসনাবম্ ॥ ৫৫ ॥.. 
(ছে 1 হি, সত্ববিদেঃ হয়ে) ক্বরভাতাঃ হি | . মহআপত্ং কয়লং মহৎপন্ধং তং (ধায়) 

অসংখোরাঃ যখ! অবিষামিসঃ ( জপন্দযশুভাৎ ) নাং (নত বলদ অংশেন: সঃ ( নকাশাৎ) কুগ্াঃ সহতরশঃ (স্বস্তি) ।৩৩ | জ্যোতিবিতাগবিশেষেণ সন্ভবঃ সদাবির্ভাব; হ 
তৎ) তং কর্দিকারং গেকুলাখ্যং সন্ধা (গজ. 

হে দ্বিজগণ ! উপক্ষয়শূমা সরোবর | গ্রীক ধাম প্ীদদাযপোদাতি? মহ বানযোগং 
হইতে যেমন সহজ সহজ তাদৃদ নির্ঝর | মহাস্তঃপুরমূ )॥ &৫॥ 
মকল সন্ভুত হয়; তড্রপ স্বীয় গ্রাুর্ভাব- 
একির মেবধিরূপ ভহয়ির অসংখ্য অব- 
তার হয় ॥ ৩৩॥ 

প্রথমে করেন কষ পুরুষাবতার। 

সেই ত পুরুষ ছয় জিবিধ গকার |১০১1 
তথ|হি আদিলীলায়ং পঞ্চমে মবমগ্জোকধৃতং 

সান্বতততস্্রচনমূ-- 

বিফোন্স রীগি রপাণি পুরুযাখ্যারখে! বিহঃ। 
একক মহত; অই, দিভীয়ং ত্বগুসংস্থিতমূ। 
তৃষীয়ং সর্কাভৃতস্থং তানি জ্ঞাত্ব। বিমুচ্যতে ॥ ৩৪ | 

রা, যারা 

অনতার: ব্রার ইজ পীর 

যে মহজদল কমলাকার গোকুল 
নামক সর্ধোত্কষ্ট স্থান, বলদেখের 
অংশ অর্থাৎ জ্যোতির্থিভাগবিশেষ দ্বারা 
আবিভূ্ত হইয়াছে, 'মেই কমল কর্ণি- 
কাকে প্রীকষ্ে ধাম বলিয়া বর্ণন 
করিয়াছেন | ৩3 ॥ | 

মায়া হায়ে সূজেন তিছে। অন্মাতেরগণ। 
জড়রূপা গ্রক্কতি নহে ব্রচ্ছাও কাগ়ণ 1১০৪ 

জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরধন্কি বিমে। 
তাহাতে লক্ষণ করেন শক্তি আধানে 8১০৫, 
ঈশ্বরের শক্তো ন্ করয়ে প্রকৃতি । 
লৌহ যেন অগ্নিখক্তো ধরে দাহশক্তি 1১১৬. 

অনন্তশক্তিমধ্যে কঞ্জের তিনশক্তি গরধান | 

ইচ্ছাখক়ি, কিমাশকি। জ্ঞানশক্কি সাম ॥ 
ইচ্ছাশক্তি প্রধান কক ইচ্ছা সর্দকর্ত! | তথাহি পীমনতাগবতে দশম হট্চতারিংপ- 
জ্ঞানশক্তিপ্রধানবানুদে বচিভাধিষ্ঠ।তু। ১০১: ধ্যায়ে একবিংশর্সে কঃ 
ইচ্ছা, জান, কিয়! বিনা না হয় সুক্ষন। এতৌ ছি বিশবস্য ট হারও 
তিনের তিন পৃক্ধি দিলি ঞাপঞ্চ-র$ন ॥ নি মুকুদাঃ ২. 

কিয়াণরি শধাদ মালি হলযাদ ।.. ১১৪৫ খগল্গী 

জারী হি (বন্মাৎ) 'াছঃ দুরুদ? € গা বি অহ্ারের আব ্  ছার ). 
পর পদ ৮৬৭১ 
১. চি টা ৬ শি € ৮৪১ ১ 



রাম ও কুষ্ এই বিশ্বের বীজম্বরূপ ও 

গেনিশ্বরাপ পুরুষ ও প্রকৃতি । এই ছুই 

পুবাণ পুপ্লুষ ভূতমমূছে অনুপ্াবেশ পূর্বক 
তূতমমুহের ও তথ্ধিলক্ষণ চৈতন্যাকত্মিক 
জীবের নিয়ন্ত। হইয়! রহিয়াছেন ॥ ৩১৬ ॥ 

সৃষ্টি হেত সেই মুর্ত্ত াপঞ্চে অবতরে। 

মেই ঈশ্বর মৃত্তি অবতার নাম ধরে ॥ 

মায়াতীত পরব্যোমে সবার ন্মবস্থান। 
বিশ্বে অবতরি ধরে অবতার নাম ॥ 

মায় অবলোকিতে গ্রীমন্ক্ষণ। 

' গুরুষরূপে. অবতীর্ণ হইল গ্রথম ॥ ১০৭ | 
তথাছি আদিলীলায়াং পঞ্চমে দ্বাদশঙ্পেকধৃতং 

শ্রীমন্ত।গবতবচন ম্-- 
জগৃছে গৌরুষং রূপং তগব|ন্ মহদাদিভিঃ। 

সম্ভৃতং যোড়শকলমাঁদৌ লোকদিস্ক্ষযা ॥৩৭| 

তথাহি আদিলীলায়।ং গঞ্চমে একাদশগ্লে।ক- 

গত ভীমন্তাগবন্তবচনম্__ 
সাদ্যোহবতারঃ পুরুষঃ পরন্য 

কালঃ লবভাঁবঃ সদসন্মনশ্চ । 
ড্রবাং ধিকারে| গুণ ইন্জ্িয়'ণি 
বির! শ্বয়াট্ থা ১চরিষু ভূষ্নং ॥ ৩৮ ॥ 

সেই পুরুষ বিরজাতে: করেন শয়ন। 
কারণান্ষিশারী নাগ জগৎকারণ ॥ 

কারণান্বিপায়ে মায়ার নিস্ত্য অবশ্থিতি | 

বিরজার পারে পরব্যোমে নাহিগতি 0১০৮ 

তখাহি জমন্তাগবতে দ্বিতীম্যে বা 
ডা ! 

:* ₹* প্রহর্ততে বত রপ্ত যন্তয়ো£ 

এ সৃত্বকচ মিশং দি ঢ কালহিঞ্রমঃ। 

* জা খর দাছ। কিমুকাপনে ছয়ে: 

. হজ বহ গুয়ান্যার্চিতাঃ। ৩৪. 

যু ীীচৈউসরিতামূত ॥ .. িনগিহ 
ধাগাত। ০০ পাক 

চ কালবিষ্জম$ চস তি উর গান 
(প্রবর্থতে ) পরে (ন সন্তি ইডি). কিছু, 
বত্র দুরানুর!র্চিতাঃ হবেঃ 2 সা 

সন্তি)। ৩৯ ॥ 

যে বৈকুঠে রজঃ ও তগ্জোগুণের এবং 
রজস্তম সন্বস্কীয় প্রাকৃত সত্তগুণের গ্ররৃত্তি 

নাই, যাহাতে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারপ। 
প্রকৃতি নাই, যেখানে কালের কোন 
প্রভাব নাই এবং যেস্থানে মাঁয়াও নাই । 

অতএব রাগলোভাদিও নাই। ষে 

বৈকুষ্ঠে হরির পার্ষদগণ স্ুরাসুর হইতেও 
পুজ্যতম ॥ ৩৯॥ 

মায়ার যে দুই বৃত্তি মায় আর প্রধান । 

মায়। নিমিত্ত হেতু,বিশ্ের প্রকৃতি উপাদান 
নেই পুরুষ মায় পানে করে অবধান। 

গুকৃতি ক্ষুভিত করি করে বীর্যাধান ॥ 
স্বাঙ্গবিশেষাভানরপে প্রকৃতি ম্পশন। 

জীবরূপ বীজ তাতে কৈল লমপর্ণ ॥১০৯।॥ 

তথাছি প্রমস্তাগবতে তৃততীযঙ্কদ্ধে ষড়বিংশা- 
ধ্যায়ে অষ্টারশগোকঃ-_ 

দৈবাৎ ক্ষুতিধর্শিণ্যাং শ্বসা।ং যোনো পরঃ পুমান্। 
আধত্ত বীধ্যং সাং মহততত্বং ছ্রখায়মূ॥ ৪৯1. 

দৈধাৎ (জীবাদৃষ্ঠাৎ কালাৎ বা) ক্ষুভিত- 
ধর্শিণাং (ক্ষুভিত! ধর্ম! গুণ! ষপ্যাঃ তস্যাং) 
স্বস্যাং যোনৌ ( অভিব্ক্তিস্থানে ) পরঃ পুষান্ - 
বীরধ্যং ( জীবাখ্য চিঞ্জগণক্তিম্) আধত € আহ্ত- 
বান্)স। (শ্রষ্কতি:) হিরগ্রহং (গ্রকীশবহলং ) 
মহত্ত্ব অনু ৪০) 

জীবের অনু বশত নি গু 
1 ক্ষোভ হইলে. “পরম: এ ৭ 

| রং ত জবাহাডিজ 
৯1052 এ ৯ এ পাত দতাইতা নিযিনও ৪9 কি আজি, ক: 

১1: রা শট 
1, রা কনর ও 



্ & ত শচ ০১4 রর 
.. 

্ হন ্ পি শক্ত 4 শা “রা! ৯ 

রী ৮ ॥ রত * ্ৈ ্ নং 14117 পাখী ০০৭ শপ ১ 
এ 3 পু ্ 

এ ১/০ 
*. 

দহ এ 

করেম। ; ক্যাম 'গেই চা বে সমস্ত অন্ধাগুগণের ইছো নদী 
প্রকাশবজল' মহত্তদ্থের উৎপতি হয় 891 | কারণান্ধিশায়ী সব জগতের স্বামী ॥ 

তথাহি প্রীদনাগবতে তৃতীরন্কষে পঞ্চদাধ্যায়ে | এইত কহিল প্রথম পুরুষেয় তত্ব। 
ধড়বিংশক্লো কঃ”. 

কালযৃত্। ভু মায়ায়াং গুগমধ্যমধে।ক্ষর;। 

পুরষেণা বুতেনন্ধীধামাধত বীর্যযবান॥8১ 

কালবৃত্বা (কালে বৃতির্ধদা।ঃ তমা মায়য় 

নিমিত্তভৃতয়া ) গুণমধ্যাং( ক্ুতিতগুণায়ং) মায়া" 

রাম (অব্যক্ে) বীর্ঘাবান্ (চিছকিযুক্তঃ) | রছিতে নাহিক স্থান। করিলা বিচার ॥১১৩ 
অধোক্ষদ; (তগবান্) আত্মদতেন (ক্বাংশেন | নিজাঙ্গ স্থেদদলে অঙ্গা দ্ধ ভরিল। 
ধারতৃতেন ) পুরুষেণ (প্রকৃতির) বীর্ধাং | সেই জলে শেষশয্যায় শয়ন করিল ॥ 
( জীবাখ্যশক্তিম্) আধত্ত ॥ ৪১ ॥ ' তার নাভিপত্ম ছৈতে উঠিল এক পদ 

মেই পল্পে জম্ম হৈল ব্রদ্মার জন্ম নর 8১১৪ 
সেই পদ্মনীলে হইল চৌদ্দভুবন। 
তি'হো ব্রহ্মা হয়ে সৃষ্টি করিল সৃজন ॥ 
বিষুরূপ হঞ1 করে জগত পালনে। 
গুগাতীত বিষণ স্পর্শ নাহি মায়াসনে ।১১৪৫ 
রুদ্ররূপ ধরি করে জগত-সংহার। 

সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয় ইচ্ছায় ধাহার । 
্রন্মা, বিধুঃ, শিব তার গুণ-অবতার | 
সৃষ্ট, স্থিতি, প্রলয় তিনের অধিকার ৪5১৬ 
হিরণ্যগর্ভ, অস্ত্যামী, গভোদকশায়ী। .. 
সহশ্রশীর্ধাদি করি বেদে ধারে গাই ॥ «৮. 
এইত দ্বিতীয় পুরুষ রঙ্গাণড ঈশ্বর। 

দ্বিতীয় পুরুষের এবে গুনহ মহত্ব ॥১১২৫ 
সেই পুরুষ অনন্ত কোটি ন্ষাওড সৃজেয়া। 
একৈক মূর্তে এরবেশিলা বহু মূর্ত হইয়া ॥ 
পীবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার । 

নিমিত্বতুতা অব্যক্ত মায়ার গুণ- 
ক্ষোত্ত হইলে চিচ্ছক্তিযুক্ত ভগবান, স্বাংশ- 
ভূত প্রক্কৃতির অধিষ্ঠাত৷ পুরুষ দ্বার! 
প্রকৃতিতে জীবনামকশক্তিকে আধান 
করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ ্ 
তবে মহতত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার। 

যাহা হৈতে দ্বেবতেক্তিয় ভূতের প্রচার ॥ 
সর্ব তত্ব মিলি সৃজিল ব্রক্গাণ্ডেরগণ। 

অনম্তব্রঙ্গাতড তার নাহিক গণন ॥১১০॥ 

এ হো! মহত্অ৪। পুরুষ মহাবিষুং নাম । 
অনন্ত ব্রক্মা্ড তার লোমকুপে ধাম॥ 

গবাক্ষে উড়িয়া ধৈছে রেণু আসে যায়। | 
পুরুষ নিশ্বাস সহ ব্রক্মাণ্ড বাহিরায় ॥ :] মায়ার আশ্রয় হয় তবু মায়াপার ৪১১৭1... 

পুনযপি নিষ্থাস সহ যায় অভ্যন্তর | তৃতীয় পুরু বিছু, শ-বতার। ৮ 
অনন্ত এর্যয তার সব মায়াপর ॥ ১১৯। - ছুই অবতার ভিতর গণনা তাহার ॥ : 
তা রী কমে সা বিরাট বগি জীবের তি'হো অন্তর্ধামীগ-: 

্ষসংহিকাবচনঈ্-.. :: ক্ষীরোদকশাযী তিছে। পালনবর্তী দার: 
ফটো কনিধসিতকািমখ লা | খুরুযাবতায় এই কছিল নিরপণ 1: ২৮ 
দীবন্তি মৌমহিপলা'জগদওসাধাঃ |. । “ রে লীলাবতার কহি এবে গুন সনাতন চি 
জজের পদ লীবাবতার কফির মা যার খনন) 
ডিনার রণ না ধান ধরকিযি টীগরশন 

রা ০ 2 0. এ ডগ 

18 মিড টিসি: (3: খু শত 8) ৬০72 0: “১ 



2৪. হি 
মত্ত, পম, রঘুনাথ, মৃসিংত, বাসন বলিখেবু 

নী ্বীয়ত কিছ কাজি গার :  বরাহাদি লেখ। ধার না যায় ধাণন $১১৯। 
রস্মা,হ ওয় জগধবিধানবর্তী। 

তথাহি রমন্তাগবতে দশম তীয় গোবিদামারিপুরুবং তমহং ভজানি |.86। 

চ্থারিংপর্পোক-.. . . ধথা তাশান্ (প৫ঃীসিকেবু অগা কলেযু 
মৎল্যাশ্বকচ্ছপতরা হনৃসিংহহংস- ' (হুর্যাকান্াখোযু ) স্বীয় 4 তেঞঃ গ্রকটগ্রতি, 
রাজম্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবভারঃ। আপি (শঙ্খাৎ তেন তহুপাধিকাংশেন পাইাদি- 

স্বং পাঁসি মক্্রিভৃবনঞ্চ তথাধুনেশ কাধযং শ্বর়মেব করোতি ) তথ ধঃ এবঃ ( পুরুষঃ ) 
অত্র (জীববিশেষে কিঞিৎ তেজঃ গ্রকটগনাতি তেন 

তছুপাধিকাংশেন শ্বর্গমেব ) বন্ধ! (সন) জগদণ্ড" 

বিধানকর্তা (ভবতি ) তম্ আমিপুরুষং গোবিলাদ্ 
অহং ভজামি ॥ ৪৪ ॥ 

হূর্যয যেমন ম্বনামবিখ্যাত শূর্যকাস্ত- 

মণিতে শ্বকীয় কিঞ্চিৎ তেজঃ গ্রকট 

করিয়াও তেজঃ উপাধিক অংশ দ্বার! 

দাহাদি কার্য নিষ্পর করেন; তদ্দরপ 

যিনি জীববিশেষে কিঞ্চিৎ সৃষ্টিশক্তি 
প্রকাশ করতঃ তদছুপাধিক অংশ দ্বারা 

স্বয়ং ব্রঙ্গ! হইয়। ব্যষ্টিকর্তা! ছয়েন £ খেই 

আদিপুরুষ গ্রোবিদদকে ভজন। করি ॥88॥ 

ভারং ভবে! হর ঘদুত্ধম বঙদানং তে ॥৪৩॥ 

(হে)ঈশ, (অন্তগ! বখ|) মংস্যান্বকচ্ছপ- 
ঘরাছনৃসিংহহংসর[জন্যবিপ্রবিবুধেধু কৃতাবতারঃ 

(সন্) ত্বং নঃ (অন্মান্ দেবানু) ত্রিস্ুবনং 
(ত্রিতৃবনন্বান্ সাধুঞ্নান্) চ পালি তথ! অধুন! 
(অপি) ছুঁবং গাব হর। (হে) যদুত্তম,। তে 

(তৃভ্যং ) বশানম্॥ ৪৩॥ 

হেঈশ! তুমি মৎস, হয়গ্রীব, কুম্, 
ঘরাহ, নৃমিংহ, হংস, শ্রীরামচন্্র, পরশু- 

ও বামন গ্রডূতি অবতার সকলে যেরূপ 

ত্রিভুবনকে ও আমাদিগকে রক্ষা! করিয়া 
থাক, তদ্রুপ অধুনা এই পৃথিবীর ভার 

হরণ কর | হে যদৃত্তম, তোমাকে বন্দনা ৰ কোন কল্পে বদি যোগ্য জীব নাহিপায়। 
করি । ৪৩। আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা! হয় 1১২২ 

তগাহি আঁদিলীলারাং পঞ্চদে উনবিংশয্লোব- 
ধৃতং ভ্ীন্তাগবতধচনস্- 

লীলাবতারের কৈল দিগ.দরশন। 

€ণাব্তারের এবে গুন বিবরণ | 

রন্ষা, বিষ, শিব, তিন গুধাবভার। ব্যাজ পন্দয়জো হখিলিলোকগা লৈ. 

ভিগুণাঙ্গীকার করে লৃষ্্াদি ব্যবছায় ৪১২ মৌন তমুপাসিততীর্ঘতীধথ্। :. 

হক্ষিনিত্র-কত পৃগো ফোন জীবোত্ম। রঙা ভষেচহমপি : হস ক্লাঃ ফলগঃ 

' সোগুণে বিাধিত কাত তায ঘন ॥  পশ্োইহেধ চিরধস্য নপাদনং ক। 8৫. 
গ্ভোদকবারি ধাযা শক্তি নারি । নিজাংশ কলার স্বুক ভয়ে দরকারি । | 

যি পুরি বারে অারপ-ধনি1:১২)) রা র্ 



বিশে পরিচ্ছেখ || ঈধ্যলালা) ২১৭ 

ভুগ্ধ যেন আর্চ-যাগে দধিরূপ ধরে। 

চু্ধ[স্তর বনু নহে দুগ্ধ হৈতে নারে 1১২৩ 

মায়াতীত, গুপাতীত বিষুর পরসেখ ৪১২৫ 
তখাছি তটরব পঞ্চমঙ্পো: _ 

তথাহি ব্রঙ্গগংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চচতা- । হরিহি নিশু৭ঃ সাক্ষাৎ পুরুধঃ প্রকৃত্ধেঃ পরঃ। 
রিংশগ্লে কঃ ৯. , 

ক্ষীরং যথ| দধি বিকারবিশেষযেগাৎ 

সঞ্জায়তে নতু ততঃ পৃথগন্তি ছেতোঃ। 

ঃ শড়ু তামপি তথ। সমুপৈতি কার্ধাদৃ- 
গোবিনামাধিপুরুষং তমহং ভঙ্জগামি ॥ ৪৬ ॥ 

যথ| বিকারবিপেষযোগাৎ ক্ষীরং ( ছুপ্জং) দি 

সংজায়তে ততঃ হেতোঃ ( হঞ্চাৎ) ন পৃথক অস্তি 

তু (এবং) তথা কাধ্যাৎ (সংহারকার্ধাবশ।ৎ ) 
যঃ (পুরুষ) শ্তৃত।ম্ অপি সমূগৈতি তম্ আদি- 

পুরুষং গোবিনাম্ অহং তজামি ॥ ৪৬ | 

ভু্ধ বিকারবিশেষযে(গে যেমন দধি 

হয়; কিন্তু দধি ম্বকারণ দুগ্ধ হইতে 

পৃথক পদার্থ নয়। তদ্রপ যিনি নংহা- 

রাি কার্ষোর নিমিত্ব রুদ্রত্ব গ্রাণ্ড হইয়া- 

ছেন। মেই আদিপুরুষ গোধিন্দকে আমি 

ভজন করি ॥ ৪১॥ 

শিব মায়াশক্কিমঙ্গী তমোগুণাবেশ ৪১২৪ 

তথাছি শ্রীমস্তগবতে দশমন্বত্ধে অষ্টাণীতা- 

ধা|য়ে ভৃতীরপ্লোকঃ_. 

শিবঃ শকিযুতঃ শখৎ ভিলিঙ্গে। গুণসংবৃতঃ | 
বৈকারিকস্তৈ্সম্চ তামনশ্চেত্যহং ব্রিধা! 88৭) 

শিবঃ শখং পক্তিযুতঃ ব্রিলিজঃ ( গুণত্রয়ো- 
পাধিঃ) বৈকারিকঃ (সাস্বিকঃ) তৈজনঃ (রাজসঃ) 
তামসঃ চ ইতি অহম্ ( অহন্তবং হি তত্তজ্রপেণ) 

অ্রিধা (ল চ তাধিষ্টাত|) গুণসংবৃতঃ ॥ 6৭1 

শিব নিরন্তর প্রকৃতিখক্তির মহিত 

সংযুক্ত, ব্রিগুণোপাধি, গুধত্রয়ে আহত 
এবং লাত্বিক, রাজন ও তামসতেদে 
ভ্রিবিধ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাত] ॥ ৪৭. 

(৬ রি 

স সর্ব গুপদ্রঠ! তং ভজনি গুণে! ভবে ॥ ৪৮ ॥ 

গ্রক্কতেঃ পরঃ হরিঃ হি নিগুণঃ ( গ্রণাতীতঃ) 

সাক্ষাৎ ( এব) পুরুনঃ (ঈশ্বর; ) নঃ (হরিঃ) 

সর্বদৃক্ ( দর্কেধাং শিংক্ষাদিনাং দৃক আনং 
যমাত্ততৃতঃ মন্) উপপ্রষ্ঠা ( তগাদিসাক্ষী তবতি, 
অতঃ) তং তজন্ নিুণ; ( গুণাতীতফলতাগ,) 
ভবেখ॥ ৪৮ ॥ 

হরি নিগুণ, সাক্ষাৎ পুরুষ, প্রক্কৃতির 
পর, নকলের জানগাদ এবং বর্বশাক্সী। 

তাহাকে ভজন]! করিলে নিগুধ ডাব 

প্রা হয় ॥ ৪৮ ॥ 

পালনার্থ স্বাংশ বিষু্রূণে বচাল। 

সত্গুণ দৃষ্টান্ত তাতে গুণমারং পার ॥ 

রূপ এম্বর্য/ পূর্ণ রুষ্ণমম প্রায়। 

কুষ্অংশী,তি হে।অংশবেদেহেদগায় ॥১৭ » 

তথাহি বঙ্গসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ভিপঞ্চাশৎ' 
শ্রেকং-. 

দীপার্চিরেব হি শাস্তরমতাপেতা 

দীপায়তে বিবৃত্তেসমানধর্্া। 
যন্তাদৃগেব ছি চ বিষুঃতয়। বিভাতি 
গোবিন্ম[দিপুরুষং তম€ং তজ|মি ॥৪৯1 

দীপার্চিঃ ( দীপশিখ! ) এব ছি (বণ!) দশা 
স্তরম্ অভ্যুপেতা বিবৃতহেতুলমানধর্শা। ( বিবৃদ্ধঃ 

বিস্তারিতঃ ছেতোঃ মূলদীপন।সমান; লদূশ: ধরণ 

যয়। স]) দীপায়তে ( পূর্বদীপবৎ আচদাত তখ 
| সদৃশতয়! গ্রকাশতে ) তাদৃক এখ খঃ ( পুরুধ্ঃগ 

বিফুতয়] (বিঞুরূপেণ) চ বিভতি ছি: 

আদিপুরুষং গে বিনম অহং তঙ্গামি ॥ ৪৯ | 

দীপশিখা যেমন দশান্তরে উপগত্ত 
হইয়া মুলদীপের গদৃশ ধর্ম বিস্তার করতঃ 



২১৮ ৃ শীগীচৈতত্তচরিতামুত। [ বিশ গরিনেদ 

খুর্লা দীপের গায় গুকাশ পায়, তদ্রুপ | বৈবতেবৈকুষ্ঠচাক্ষযেঅজিতুঃববন্থতে বামন 
মিনি পালনার্৫ঘ বিষুঃ হইয়] প্রকাশিত | মাবর্ধে সার্বভৌম দক্ষসাবর্ণে খুন 
হইয়ছেন,। যেই আদিপু্্ষ গোধিন্দকে | বঙ্গনাবর্্ে বিকৃসেন ধর্মাযেতুধর্মাসাবণ্যে 
তামি ভজনা করি ৪৯ | রদ্রমাধপ্ে পুধামা যোগেশখর দেবসাব্ে 

রক্ষ। শিব অ।জ্ঞাকারী ভক্ত অবতার । ] ইন্দ্রমাবর্ণো রৃহস্ভানু অভিধান । 
পালনার্থ বিষুঃ কুষের ম্বরূপ আকার ১২৭ [ এই চৌদগমন্ন্তরে চৌদ্দ অবতার নাম ১৩, 

ঈ যুগ অবতার কি ইবে শুন সনাতন। তখাহি প্রীদস্তাগবত্ে দ্বিতীমন্কছে বষ্ঠাধ্যায়ে 
ভ্রিংপয্লে কঃ. মত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিষুগের গণন॥ 

শামি তারযুজেোইহং হবে! হরতি তত্খশঃ শুরু রক্ত কষ পীত ভ্রমে চারি বর্ণ। 
'বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি হিশাভধৃক্ ॥ ৫৯ ॥ ৰ চারিধর্ণ ধরি ধু করায় যুগধর্শা ॥ ১৩১ ॥ 

অহং ত্িযুক্তঃ (সন) বিশ্বং স্যজামি হরঃ 

তন্থশঃ (সন) হরতি, ব্রিশক্িধৃকৃ সজল 

( বিস্ুনামাবতারেণ) পরিপাতি ॥ ৫* | 

তথাহি আদিলীলাগাং তৃতীয়ে সম্থম্েধৃতং 
. শীমস্কাগবতবচনম্__ 

». আসন্ বর্ান্তরয়োহান্ত গৃহুতোহনুযুগং তনৃঃ। 
ব্রন্মা। কহিলেন, হে নারদ ! তাহারই . শুরে। রক্স্তধ! গীত ইদানীং কৃষ্চতাং গত: ৫১ 

নিয়োগে আমি বিশ্বের সৃষ্টি করি, রুদ্র ূ ন-াযুগের দ্যান ধর্ম শুরমুভতি ধরি। 
তাহার অদীন হইয়াই বিশ্বের মংহার কর্দমেরে বর দিল বেঁহে। ক্লূপা করি ॥ করেন, সেই ত্রিশক্িশালী শ্ীহরি বিষুং- কৃষ্ণ ধ্যান করে লোক জ্ঞান অধিকারী । রূপে বিশ্বের পালন করেন ॥ ৫*। ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি ॥১৩২। 
মন্ম্তরাবতার ইবে গুন সনাতন | তথাহি শ্রীদস্তাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে 
অগংখা গণন। তার শুনহ কারণ ॥ একবিংশতিপ্লোক$-_ 

ব্রঙ্জার এক দিনে হয় চৌদ্দ মন্নর। কতে গুরশ্চতুর্বাহর্জটিলে। বগানরঃ। 
চৌদ্দ অবতার তাহা করেন ঈশ্বর | কঞ্।দিনোপবীতাক্ষ।ন্ বিভর্দণ্ু.কমণডনুম্ ॥৫২ 
চৌঙ্গ একদিনে মানে চারি শত বিশ। কুতে ( সত্যধুগে ) শুক; ( শুরুবর্ণ শুর্লনাম। 
অন্জার বৎমরে পঞ্চহাজার চল্লিশ ।১২৮॥ | চ)চতুর্ধাবাহঃ জটিলঃ বন্ধলাখরঃ কৃষ্ণা জিনোপ- 
শত্তেক বৎমর হয় মখণন তঙ্কার । বীতাক্গান্ দণ্তং ফমণ্লুং চ তিত্রৎ ॥ ৪২ ॥ 
খাঞ্চণন্ষৎ চারি নং মন্বন্তরাবতার ॥ সত্যযুগে শুক্ুবর্ণ ততুর্বাহু জটিল 
'অশস্ত অক্ষা ও এঁছে করহ গাণন। বন্চলাহ্বর ক্ুষ-ম্বগচন্্রধারী যজ্ঞনুত্র- 
ফহাবিকুই্ব এক নিশ্বাস বদ্ধায় জীবন ॥ | বিশিষ্ট অক্ষমালাভুষিত দণ্ডকমণ্ডুলুধারী 
মঙাবিকন নিশ্বাসের নাহিক পর্যান্ত-। রক্ষচ!রির বেশে অবতীর্ণ হয়েন 1৩২৪ 
এক মগ্বন্তরাবতার লেখার অন্ত ॥১২৯। গধাহি তি ুর্ঘিংশতিপ্লোফ:-_ 

সাযন্ভুবে হজ স্বায়োচিষে বিদ নাম। | ব্রেতাক্গাং রক্বর্ণোইসো চতুযাহস্তিদেখলঃ। 
কঈন্তমে মতাবেন তাষমে হরি অবিধান ॥ হিহগাকেপজধাঁ। শ্রহ্জবাছাপলগর্ণচ' 4৫৩ |” 



নি 2 ৫ 
খু রি ক 

"বিশ গাব দ।] রি 

জেতারাগ্ আমৌ (স্তগবান্) রকবর্ণ। চতু- 

বাঃ ভিদেখল: ( ভিপুগ| দীক্ষা্ততৃতা! মেখল। 
ফটিগৃজং ঘন্ত সঃ) হিরণ।কেশ ( পিশজকেশঃ ) 

.আধাত। '( খগ|দিবেদতরয়ী গ্রতিপাদিতঃ আত্ব। 

র্টিঃ হস্ত সঃ জ্রক্ক্রবাযপলক্ষণঃ ( ক্রক্ কখাদি 

উপলক্ষণং চিক্ছং যন্ত সঃ) । ৫৩ ॥ 

ভ্রেতাযুগে এ ভগবান্ রক্তবর্ণ চত়ু- 

বাহু ব্রিমেখশ হিরা যকেশ ত্রয্যাত্ম। এবং 

আ্কৃক্বাদ্যপলক্ষিত হজ্ঞরূপে অবতীর্ণ 

হয়েন ॥ ৫৩ 

রুষ্পাদাচ্চন হয় দ্বাপরের ধর | 

রুষ্ধবর্ণেকরায়লোকে রুষ্চাচ্টনকর্ধা ॥১৩ 

গাহি আদিলীলারাং তৃতীয়ে অষ্টমঙ্্ো বধৃষ্তং 

হীমন্থাগবতবচনম্_ 

ছাপরে ভগবান স্টামং,লীতবাসা নিজ মুধঃ। 

শ্রীনংসাদিতিরক্ৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৫৪ ॥ 

তথ।হি শ্রীমস্তাগবতে একাদশব্ন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে 

একোনজরিংশগ্লোক:-- 

ন্মন্তে বানুদেবায় নমঃ সন্বর্ষণায় চ। 

গ্রহাক্নায়।নিরুদ্ধায় তূভযাং ভগবতে ন্মঃ ॥৫৫। 

বানুদেখায় তে নঙ্ সন্কর্ষণায় 5 নসঃ গ্রহায়ায় 

অনিরদ্ধান় ভূত্যং ভগবতে নমঃ ॥ ৫৫ ॥ 

বাসুদেব, তোমাকে প্রণাম ) সঙ্র্ষণ। 

অনিরুদ্ধ, গ্রহ্া। তোমাকে ঠাণাম ॥৬৫॥ 

এই মন্ত্রে ঘাপরেতে করে কুষণচ্চন | 

রুষ্নাম মঙ্কীর্ভন কলিযুগের ধর্ম ॥ 

পীতবর্ণ ধরি তবে কৈজ গাবর্তন । 

প্রেমভডক্তি লোকে দিঙ্জা লঞ্কা। ভকতগণ । 

ধর প্রবর্তন করে অজেঙানক্ন। 

প্রেমে গায় নাচে. লোক'করে লহধীর্ভম ৪১৩ 

তখাহি আদিলীলায়াং তু ই. গগদয়োকছতং 

ভতগ: ন 2৪ ্ প্র 

অধালীল! | ২৯৯ 

বফবর্ণ, খিষাবাঞ।ং সাঈেপাজস্পাধব্দ। . 

বক্তৈং সধীর্তন প্রারৈর্বজত্তি হি শুদেধসঃ 1৫৬1 

আর তিন যুগে ধ্ানাদিতে যেই ফল হয় 

কলিকালে রুঙ্চনামে সেই ফল পায় ॥১৩৫ 

তথাহি শ্রীদন্তাগবতে স্বাদ্পস্ন্ধে ৃ্ীযাধারে 

একপঞ্চাশত্তময়েকঃ-_ 

কলের্দেষনিধে বাজনন্তি হেকো মহাদ্ গুণঃ। 

কীর্তনাদেব কৃষ্ণ যুক্দক্ষঃ পরং শ্রজেৎ | ৫৭॥ 

(হে) রাজন্ দে।ষনিধেঃ (দোধাগ!ং মিধেঃ 
অপি) কলেঃ একঃ (কার্ধন।দরর়পঃ ) মছান্ 

গুণঃ অস্ত হ (যখ্াং) কৃষ্ঞগত হীর্থনাৎ এব 

মুলত (সন) পরং ( সর্বোতকপুষাখং 

প্রেমণং) স্রাঙজং 8৫৭1 

হে রাজন! কলিব দোষ লমুদাখের 

মধ্যে একটি গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, 

যে ব্যক্তি হরিকীর্নন কলে, মে নরাঁধম 

হইলেও বন্ধন মোচন পূর্বক পরম গতি 

প্রাপ্ত হয় 48৭॥ 

তখ।হি তব দ্বিগঞ্চাপতম্লে। ক:- 

কতে ঘন্ধায়তে| বিষুং রেতায়াং তে! মট্ধঃ। 
বাপরে পরিচরধয়াং কত তত্ধরিকীর্ঘনাৎ 1৫৮ 

কৃতে ( সভাধুগে ) বিষুং ধ্যারতঃ ব তৎ 

ব্রেতায়াং মখৈ! মঞ্গতঃ ছবাপরে পরিচর্ধযায়াং ফলো 
হুরিবীর্তনাৎ ( তৎ সর্ধং প্প্রোতি )1 ৫৮৪ 

পতাযুগে বিঝুর ধ্যানে মুক্ত হয়, 

ত্রেতায় বন স্বার] মুক্ত হয়, ঘাপরে বিষুঃ- 
মেবায় মুক্ধ হয়, তার কলিতে কীর্তন 

স্বায়াই মু'জ হয় ॥৫৮॥ 

তথাছি খিক্ুপুরাণে যঠাংশে দিভীককাধ্াছে : 
সগ্ুদশয়োক:-- 
ধ্যারন্ ₹ৃতে বঙ্ছন্ ধটৈগ্রেতাগাং ছাপরেছাচাগ। 
বগাঙ্গোতি গদাগোতি কল সী) ৮০০ 



২৯ 

কৃতে (সতো) ধারন ত্রেতায়াং হজ্জেঃ যজন্ 

স্বাপরে অর্য়ন্ যৎ (ফলম্) আপ্লেড়ি কলৌ 
কেণবং সন্ধীর্ত্য তৎ ( সর্বম্) আপ্লোতি | ৫৯ ॥ 

সত্াযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ এবং 

দ্বাপরে অর্চন করিয়। যাহা গ্রাগড হয়, 

কলিতে ' কেশবকীর্তন করিয়া তাহাই 

লাভ হইয়া থাকে 1 ৫৯ ॥ 

তথাছি আ্রসন্ত।গবতে একাদশস্থক্ষে পঞ্চমা- 
ধ্যাপ্ে পঞ্চত্রিংশঙ্লে ক: _ 
কলিং সভাজয়ঙয্যা। গুপজঃ সারতাগিন:। 

যত্তর সন্্ীর্ভনেনৈব সর্বান্বার্থেহপি লভাতে 1৬০| 

যত্্র( কলো।) সন্ধীর্তনেন (সাধনাস্তরলির- 
গেক্ষেণ) এব সর্বঃ অপি স্বার্থ; (সাধনসাহত্ৈঃ 

সদা: ) লভ্যতে সারভাগিনঃ গুগজ্ঞাঃ আর্ধঃ 

(তং) কলিং সভাজয়স্তি ॥ ৬৭ ॥ 

হে রাজন, যে কলিতে সধীঞন দ্বার! 

সকল ম্বার্থই লাভ হয়; সারভাগী গুণজ্ঞ 

আর্ধ মক তেই কলিকে নম্মান করিয়া 

থাকেন ॥ ৬৬ ॥ 

পূর্মাবৎ লিখি যবে যুগাবতারগণ | 
অসংখ্য সংখা। তার না হয় গগন | 

চারিযুগের অবতার এই বিবরণ। 

গুনে ভঙ্গী করি তবে পুছে মনাতন॥ 

রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধে বৃহস্পতি ৷ £ 
গ্াভূর পাতে পুছে অসস্কোচ মতি 
অতিক্ষু্র জীব মুখ্ডিত নীচ নীচাচার। 
কেমতেজানিবকলিতে কোন অবস্তা র॥ ১৩৬ 

প্রস্ু ফছধে অন্য অবতার. শাস্ত্রধারে জানি। 
কলি অবতার তৈছে শান্জ্রবাক্যে মানি ॥ 
বর্কাজ্য মুনির বাক্য খাজে পরমাণ। 

স্তী্ীচৈতগ্যচরিতীয়ুত |. [বিংশ গরিজ্ছে। 

অবতার নাহি করে আমি অবতার। 

মুনি নব জানি করে লক্ষণ বিচার ॥১৩৭া 

তথাহি শ্রীমত্ত(গবতে দশমন্বন্ধে দশমাধ্যান়ে 
চতুন্ত্রংশঙ্কে। কঃ. 

যন্তাবভারা জ্ঞায়স্তে শরীরিঘশরীরিণঃ | 
 তৈপ্তৈরতুগ্যাতিশবৈবীধোোর্দে হিঘসঙগতৈঃ 1৬১ 

অতুল্য/তিশয়ৈঃ (নান্তি তুলাম্ অতিশরঃ 
আধিকাং চ যেভ্যঃ তৈঃ অসমোর্ঃ) দেহিযু 
(প্রাক্কতেযু জীবেযু) অসঙ্গতৈঃ ( অনুপপন্নৈত ) 
তৈঃ তৈঃ বাধ্য; ( পরাক্রনৈঃ) শরীরিষু (প্রাক্ক- 
তেযু) অশরীরিণঃ ( প্রাকৃতশরীররহিতস্য ) যন্ত 

(তব) অবতারাঃ জায়স্তে ॥ ৬১ ॥ 

প্রাকৃত জীব সকলে অগস্তব অগ- 
মো্ধ প্রামিদ্ধ পরাক্রম নকল দ্বালখ 

প্রাকৃত সংসারে গ্রারুতশরীররহিত 
তোমার অবতার সকল জ্ঞাত হইয়। 

থাকে ॥ ৬১ ॥ 

স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ। 
এই দুই লক্ষণে তত্ব জানে মুনিগণ ॥ 

আকুতে গ্রকতে জানি স্বরূপ লক্ষণ। 

কার্ষাদ্বারে জ্ঞান এই তটন্থ লক্ষণ | 
ভাগবতারস্তে ব্যাস মঙগলাচরণে। 
পরমেশ্বর নিরূপিল এ ছুই লক্ষণে ॥১৩৮৪ _ 

তথাহি মধ্যলীলায়।ম্ অষ্টমে একপঞ্চাশত্তম- 
প্লোকধৃতং ভমন্তাগবতব চনম্-_ 

জন্ম ভস্ত যতো য়া দিতর্চােঘভিজ্ঞঃ শ্বরাট 
তেনে ব্রদ্ধ হুদা য আদিকবয়ে মুহত্তি যৎ হুরয়ঃ। 
তেজোবারিমুদীং যথা] বিসিযয়ে। বর ভ্রিসর্গেহযৃষা 
ধায়! শেন সদ! নিরন্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহ্ি ॥৬২ 

এই শ্লোকে 'পর' খন্ডে কফ নিরপণ। 
সত শখ্দে কছে তার স্বরূপ লক্ষণ ॥ 
বিশ্সৃষ্ট্যাকি কৈল বেদ অ্র্জাকে পড়াইল। . 

লাকা দব। জীসের- হয় শাজদারে জান: অর্থ ভিজতাম্বরপশক্ত্েমায়াদূর কৈল ১৩ 



বিংশ পরিচ্ছদ | ] মধালীলা। ২২১. 

এই সব কার্য তার তটম্থ লক্ষণ। 

অন্য অবতার এঁছে জানে মুনিগণ। 
অবতার কালে হয় জগতে গোচর। 

এই দু লক্ষণে কেহ জানেন ঈশ্বর ॥১৪০॥ 

সনাতন কহে যাতে ঈশ্বর, লক্ষণ । 

গীতপর্ণ কার্ধয প্রেমদান মন্ধীত্ন ॥ 

কলিকালে মেই রুষ্জাবতার নিশ্চয় । 

সু করিএা কহ যাউক সংশয় 1১৪১ ॥ 
প্রভূ কহে চাতুরালি ছাড় মনাতন। 

শক্তযাবেশ অবতারের শুন বিবরণ ॥ 

শক্তযাবেশ অবতার অনংখ্য গণন। 

দিগরশন করি মুখ্য মুখ্য জন ॥ ১৪২। 

শক্তযাবেখ দুই রূপ গৌণ মুখ্য দেখি। 
সাক্ষাতৎশক্কো অবতার আভাসেবিভূতিলেি 

ননকাদি নারদ পৃথু আর পরশুরাম | 
জীবরপ ব্রদ্ধা আছে আবেশ তার নাম ॥ 
নৈকুষ্ঠে শেষ ধরা ধরয়ে অনন্ত। 

এইমুখ্যাবেশাবতারবিস্তারেন। হিঅন্ত॥১৪৩ 
মনকাদ্যে জ্ঞানশক্ষি নারদে শক্তি ভক্তি। 

রঙ্ধায় সৃষ্টশক্তি অনস্তে ভূধারণ শক্তি ॥ 
শেষে শ্বমেবন শক্কি পৃথুতে পালন । 
পরশুর[ম ছুষ্টন[খক বীর্য যঞ্চারণ ॥১৪৪। 

তথাছি ল্থুতাগবতামৃতে পূর্বখণ্ডে প্রথম 
গ্রকরণে অষ্টাদশগলে।কঃ-_ 

জ।নশভ্য।দিকলয়। যত্্র/বি&্ে! জনা দিনঃ । 
ত আবেশা নিগদান্তে জীধা। এব মহত্তম|ঃ 1৬5 

রনারদিনঃ জানশক্য|দিকলয়! যআ (যেষু 
মহত্তমলীবেধু ) আবিটঃ ( তখতি। খবিভিঃ) তে 
মহত্বম।ঃ জীবাঃ এব আবেশ! নিগদাস্তে(কথ্যন্ডে)।৬৩ 

“যে সকল জীবে জ্ঞানশক্যাদি কল। 

ছার! জনন আবি হয়েন, মেই গমু- 

| বিভূতি কহিয়ে যৈছেশগীতা একাদশে 1 
হুগৎ ব্াযাপিল কুষজ খক্তি ভ]বাবেশে 8১৪৫ 

তখাছি শ্রীগীতায়াং দখমাধায়ে একচত্ব।রিংশ- 

প্লোক১-- 

৮. যদ্যদ্বিইতিমত সব্ং শ্রীমদুঞ্িতমে বা। 

তত্তদেঝবগচ্ছ ত্বং মম তেজে।হংশসস্তবমূ ৬01 

বিভৃতিমৎ শ্রীমদুর্জিতং এব ব! যব সম্বং 
(বস্ক ভবতি ) তং তত এব মম তেজোইংশসন্তবঃ 

( তেজে(হংপেন শক্তিলেশেন সম্তভবং সিদ্ধং) ত্বম্ 
অবগচ্ছ ( গ্রাতীহি )। ৬৪ ॥ 

এই মংসারে এখর্ধযমমন্বিত, মম্পত্তি- 

বিশিষ্ট, বলপ্রভাবাদিলম্পন্ন যেষে বস্তু 
অধ, গে সকলই আমার শক্কিলেশ- 

মন্ভুত জানিবে ॥ ৬৪ ॥ ৃ 

তথাহি-আদিলীলয়।ং দ্বিতীয়ে সধমগ্নে।কধৃত 
শ্রীণীত|বচনম্-_ 

অথব! বহুনৈতেন কিং জ্ঞ/তেন তবার্জুন। 
বিইভাহমিদং কৃৎসমেকংশেন স্থিতো জগৎ 1৬৫1 

এইত কহিল শক্তযাবেশ অবতার । 

বাল্য পৌগখ ধর্ের শুনহ বিঢার ॥ 
কিশোরশেখর ধনী ব্রজেন্ত্রনূুন। 
প্রকটলীল! করিবাঁরে যবে করে মন ॥" 

আদে প্রকট করায় পিতামাতা ভক্তগণে। 
পাছে প্রাকট হয় জম্ম।দিক লীলারুমে (১৪৬ 

তথাহি ভক্তিরসামৃতলিবে। দক্গিগবিাগে 
গ্রথমলহ্র্য।ং সপ্তবিংশতিশ্লোকঃ-- 

বসে! বিবিধন্বেছপি সর্বতক্তিয়সাশ্রয়ঃ |. 
ধর্মী কিশোর এবার নিত্যলীলাবিলাসব!ন্ 1৬৬ 

বয়সঃ বিবিধত্বে অপি অত্র সর্বাতকিরসাগ্রয়ং . 

নিতাপীল|বিলাসবান্ কিপোরঃ এব ধর্মী (সর্কো 
গুণ! সন্তি জঙ্বিন্ ইতি ধন্মী পৃর্থাবির্ভাবঃ )॥ ৮৯। 

দায় মহত্ম.দীবকে ভ]ুবেশ বলা মায় /৬1 বয়সের. কৌমার,পৌগ ও ও কৈশো - 



১৬৪২ ভ্ীহ্ীচৈতগ্ত১রিতাম্বত | 

€ 

[ বি পরিচ্ছেদ । 

রা্ি বিবিধ প্রকার ভেদ থাকিলেও, 

নর্বভক্তিরগাশ্রয়। সর্বগুণ|্বিষ্ট ও নিত্য 
নৃতনলীল! বিশিষ্ট কৈশোর বয়লই 
কৃষ্ণের প্রশস্ত বয়ন ॥ ৬৬। 

পুতনাদির বধ যত লী] ক্ষণে ক্াণে। * 

সব লীল। নিত্য গ্রকট.করে ক্রমে ক্রমে ॥ 

অনস্রদ্গাণ্ড তার নাহুক গণন। 

ফোন লীল। কোন অন্াণ্ডে হয় প্রকটন ॥ 

এই মত মব লীল। যেন গঙ্গাধার। 

নে নেলীলাগ্রকট করে ত্রজেন্দ্রকুমার 0১৪ 
স্তমে বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরতা প্রাপ্তি । 
রামাদি লীলা করে কৈশোরে নিত্যস্থিছি 

নিতা লীল। শ্রীকষেঃর নব শাস্ত্রে কয়। 

বুঝিতে না পারে লীল! নিত্য কেমনে হয় 
হুষ্টান্ত দিয়! কছি যবে তবে লোক জনে । 

কুষ্ধলীল1নিত্যের জ্যোতিশ্চকগামাণে 0১৮ 

জ্োতিশ্চকে সুর্য যেন অ্রমে রাত্রি দিনে। 

সৃণ্ডদ্বীপানুধি ল্ঘ ফিরি ক্রমে ক্রমে ॥ 
রাত্রি দিনে হয় ষাটিদণ্ড পরিমাণ । 

: তিনসহ্ৃত্র ছয় শত পল তার মান॥ 
হুর্ষেযাদয়ঞটহতে ষাটিপল ক্রমোদয় । 

লেই এক দণ্ড অইদণ্ডে গাহর হয়। 
এক দুই তিন চারি গ্রহরে অস্ত হয়। 

চারি গুহর রাত্রি গেলে পুনঃ সুধ্যোদয় ॥ 
এছে রুষ্লীল। মণ্ডল চৌদ্দ মন্গম্তরে | 
রঙ্গাখথমগুলব্যাপি ক্রমে কমে ফিয়ে ১৪৭ 

সওয়। শতবৎ্ময় কৃষ্খের প্রকট প্রকাশ। 

তাঙা! বৈছে ব্রজপুরে করিল বিলাস ॥ 

অলাৎ চক্র সেই লীলাচক্ত ফিরে। 

সব লীলণ মব ব্রচ্গাণডে ক্রমে উদ করে॥ 
জগ্ম ধাল্য পৌগও্ড কৈশোর প্রকাশন 

কোন ক্রঙ্গাণ্ডে কোন লীল! হয় অবস্থান 
তাতে নিতালীল। কহে নিগমপুরাণ ॥ 
গে।লোক গোকুল ধাম বিভু কৃ নম। 

কুষেনচ্ছায় ব্রক্ম। গুগণে তাহার যংক্রম ॥ 
অতএব গোলোকশ্থল নিত্য বিহার । ' 

ব্রহ্মা গুগণে ক্রমে ক্রমে গকট তাহার ॥ 

জে রুষণ পুর্ৈর্্য) প্রকাশে পুর্ণতম |. 
পুরীঘ্ধয়ে পরষ্যোমে পুণতর পুর্ণ ॥১৫১॥ 

তথাছি তকতিরপামৃতসিত্ধো দক্ষিপবিভ!গে 
গ্রথমলহর্ধ্যাষ্ অষ্টাদশপততম| দিলো কঃ 

হরিঃ পর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পু ইতি ভ্রিধা। 
শ্রেষ্টমধ্যাদিভিঃ শবৈর্নাটেয যঃ পরিকীর্তিতঃ ৬ 
প্রকাপিতাখিল গুণঃ স্থৃতঃ পর্ণতমে! বুধৈঃ | 
অসর্বধ্যঞকঃ পূণতরঃ পুর্ণোহল্দশঁকঃ ॥ ৬৮ ॥ 

কৃষ্তন্ পূর্ণ তমত!| ব্যক্ত।ভুদ্গোকুলাস্তরে । 

গর্ণত1 পূর্ণতরত! দ্বারকামথুরাদিযু॥ ৬৯॥ 

নাটো অেষ্মধ্যাদিডিঃ শটবঃ যঃ হরি: 
পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ; ইতি ত্রিধ! পরিকীর্তিতঃ | 
প্রকাশিতাখিলগুণঃ পুর্ণতমঃ অনর্বব্যঞজক: পূর্ণতরঃ 

অল্লদর্শকঃ পূর্ণ; ( ইতি ) বুধ স্বতঃ। গোকুলা- 
স্তরে কঙ্ঃস্য পূর্ণহমত! ছারকামধুয়াদিযু পূর্ণ! 
পৃর্ণতরত] (চ) ব্যজ। অতৃৎ।৬৭1৬৮৬৯ ॥ 

নাটাশাজে শ্রেষ্ঠ ও মধাাদি ভেদে 

হরি পূর্ণ তম, পূর্ণতযর এবং পুর্ণ বলিয়। 

কীর্তিত হয়েন। অখিলগুণগ্রকাশক 
পূর্ণ তম, তদপেক্ষা অআল্লগুণপ্রকাশক 
পূর্ণতর, তাহা! অপেক্ষাও অল্লগুণগ্রক1- 

শক পুর্ণ, 'পণ্ডিতগণ এইরূপ কীর্ভন 

করিয়া থাকেন। গে।কুলমধো জীকফের 

পূর্ণতমতা, মধুরায় পুণতরতা এবং ছার- 

কায পুন ব্যস্ত হইয়াছে ॥৬৭৬৮।৬৯। 
এক কক রে পূর্ণতঙ্গ ভগধান্। .... 

খুহসাধুধাদি করি মৌবলাম্বিধাল ॥১,০। আর.সর রূপ প্র পু মাস. 



একবিংশ পযিছেদ /] মধ্যলীলা | ২১৩, 

এই সংক্ষেপে কহিল কুষষের স্বরুপ বিচার | আরপরঘুমাথ পদে যার আশ। 
' অনন্ত কহিতে নাবে ইহার বিস্তার ॥ 
তনন্ত স্বন্ীপ কষ্ের নাহিক গণন। 

শাখাচন্দ্র স্তায়ে করি দিগদরখন 1১৫২॥ 
ইহ) যেই শুনে পড়ে সেই ভাগ্যবান্। 
কষ্ের ম্বন্প তত্ব হয় তার জ্ঞান ॥ 

| টৈতন্গরিতান্বত কছে কফদান ।১৫০৪। 
ইতি প্রীচৈতগ্তচরিতায়তে মধ্যখতডে 

মন্বন্ৃতত্বনিরপণে ্ভগবংদ্বরূপ- 
ভেদবিচারো নাম বিংশতি 

পরিচ্ছেদ ॥ ২॥ 

ইতি উচরচরিজতে মাতে শ্রচৈততম্বরূপ রত্।মল।লপদায়বিদসেি বিনোদবিহথারি 
গোষ্ঠি তানবযবোধিলী : ও স্থবোধিনী সমন্বিত শ্ঘন্ধতত্থনিকূপণে উতাগবংশ্বপ- 

ভেদবিচাকে। নাম বিংশতিভম পরচ্ছে? ॥ ২, ॥ 

একবিংশ পরিচ্ছেদ । 

»ট$৪ (৫8৫. 
অগত্যেকগতিং নণ। হীনার্থধিকসাধকম্। | শত নহআযুত লক্ষ কোটি যোজন 
শ্রীঠৈতগ্তং লিখামাস্য মাধুর্বধ্যলীকরদ্।)। 
অগত্যেকগতিং হীনার্থাধিকস(ধকং ( হীনানাং 

সজন্মকর্ণারহি্ানাদ্ অতিনীচঞনানাং ধে অর্থাঃ 
প্রয়োজনানি ধর্মাদয়ে! বা তেষাম্ অধিকং বখ! 
সাত্বপ সাধকমিতি) গ্রচৈতন্তং নত্ব। অস্য 
(গ্রচৈহন্ল)) মাধুবোধর্ষ।ঈীকরং লিখামি 1১৪ 

যিনি অগতির একমাত্র গতি এষং 
যিনি নীচঙ্গাতির গ্রাতি অধিক আগ্রন্ 
প্রকাশ করিয়া থাকেন, মেই টৈতন্ত- 
দেবকে প্রণাম করতঃ তাহার মাধুর্য ও 
এম্বর্ষোের কণামাত্র লিখিতেন্তি ॥১1 
জয় জর গু চৈতনা জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াইৈতচন্ত জয় গোর কযুঙ্দ |. 
সর্বস্বরপের ধায় পয়ব্যোম ধামে। 
গৃথক্ গৃখক দৈকুষ্ঠ লব দাছিক গণযন ॥ 

এক এক বৈকৃষ্ের বিস্তার বর্ণন ॥ 
সব বৈকুঠ ব্যাপক আনন্দ চিম্য়। 
পারিষদ য়েশ্র্য্য পূর্ণ ঢাব হয় 8১ 
অনন্তবৈকুষ্ঠ এক এক দেশে রহে বার? 
সেপরবে]োমের কে করে গণন। বিদায় ৪ 
অনন্তরধৈকু্ঠ পরব্যোষ যার দলঙ্রেমী |. 
সর্রেপরি কঝলোক কণিকার গনি ॥ 
এই মত বডেস্বর্ধয পূর্ণ অবতার। 
ব্রহ্মা শিব অনন্ত ন পরয়চজীন কোনছায়িহ 

1 

তথাহি প্রীন্াগবতে দশমন্তড়ে চতুর্দশাধযাছে। 
একবিংশতিক্োক£-_ 

কো বেছি ভূমন্ ভগবন্ পাদ - 
খোণেশবয়োকীর্বতররিলোফাম্ ১ 
কাছে! কখং ব কতিবা কদেডি 
বিস্তার়গন ভীডলি, যোগনাক়াঙ্ 4 ১৪... 



"২২৪ 

€ছে)ভূমন্! ভগবন্! 'পরাজ্ন। যে।গে- 

শ্বর। ভবতঃ উতভীঃ (লীলঃ) ক কথংব! বদ! 

কন্তি বা ইতি ত্রিলোক্যাং কঃ বেত? অছে!! 

যোগনায়াং€ মন্থাশ্থরূপশকিং) বিস্ঞারয়ন (ত্বং) 

ক্রীড়সি॥২॥ 

্রদ্মা কহিলেন, 'হে ভূমন্, ভগবন্ 

পরাত্মন্ঃযোগেশ্বরঃ আপনার লীল। মকল 

কোথায় কিরূপে কোন মময়ে বা কত 
প্রকার, ইহ! এই ত্রিলোকমধ্যে কে 

জানে? অহো! আপনি যে!গমায়। 

বিস্ত।র পুর্বাক ত্রীড়৷ করিতেছেন ॥ ২॥ 

এই মত কুষের দিবা দকাণ অনন্ত । 

শ্রী্চৈতগ্চরিতামৃত। একবিংপ পরিচ্ছদ 

ধিষ্ঠাতা ও এই বিশ্বের ছিতার্থ অবতীর্ণ ' । 
তোমার গু৭গ্রামের ইয়ত্বা করিতে নমর্থ 

হয়েন?1॥৩॥ 

ব্রন্নাদি বহু অন্ত সহঅবদন | 

নিরন্তর গায় মুখে, না পায় গণন 18॥ 

তথ|হি শ্রীমন্তাগবতে দ্বিতীয়গ্দ্ধে সপ্তমাধ্যায়ে 
একচত্বারিংশপ্লে কঃ ৰ 

নান্তং বিদামাহমসী মুনয়োহ্গ্রগীনতে 
মায়বলস্ পুকষস্য কুতোছপরে। 

গাঁয়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ 

শেযোহধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্।8॥ 

পুরুষদ্য মায়াবলমা অস্তম অহং ন বিদামি 

্রন্ষা শিব লনকাদি লা পায়যার অন্ত ॥৩। (বেক্পসি তথা) তে (তব) অগ্রজাঃ অমী মুনয়ঃ 

তথাছি রমস্তাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে | (সনকাদয়ঃ চ ন) অপরে যে (তে) কুতঃ 
সপ্তমশ্োকঃ-_ 

ৃ গুগাতুনত্তেখপি গুণান্ বিমাতুং 

হিতাবতীর্পন্ড ক ঈশিরেছন্ত। 

কালেন ধৈর্বা বিমিতাঃ সুকলৈ- 

ভুপাংশ৭: থে মিছিকাছাভাসঃ ॥ ৩॥ 

গুধাত্মনঃ ( গুণাধিষ্ঠাতুঃ ) অসা (বিশ্বস্ত) 

ছিতাবতী এস্য (পালনায় অবভীর্গস্য) অপি তে 

(তব) গুণান্ বিমাতুম্( এতাবস্তঃ ইতি গণয়িতুম্ 

অপি) ধৈঃ নুকষ্সৈঃ ( অতিনিপু ণঃ জনৈঃ) | 

ফালেন ( বহজন্ান। ) ভূপাংশবঃ ভূ পুরমাণবঃ) খে 

(আকাপে) মিহকাছাতাসঃ ( মিহিকাঃ হিমকণ|ঃ 

ছ্যছ। সঃ দিবি নক দিকিরণপরমাণবঃ) বা বিমিতাঃ 

(বিশেষেণ গণিতাঃ, ভবেধুঃ তথাতৃতাঃ অপি) 
কে (জনাঃ ) ঈশির়ে ॥ ৩ 

» ত্রন্মা কহিলেন, যে দকল অিদিপুঃ 

ব্যক্তি বহুজন্মে পার্ধিব পরমাণুপুঞ্জ ও 
আকাশে হিমকণ। রকল বা নক্ষত্রাদি- 
কিরণপরমাণু সকল লুক ুতুত্ধ গণনা 
করিতে পানে, ভাহারাও কি গুণা- 

,& 5" ন্ট 

( বিদস্তি) দশশতাননঃ আদিদেবঃ শেষঃ পি 

জস্য গুণান্ গায়ন অধুন। (অপি) পারং ন 

সমবন্যতি (নিশ্চিনোতি ॥ ৪ || 

ব্রহ্মা! কহিলেন? হে বম! তোমার 
অগ্রজ মুনিগণ এবং আমিও মেই পরম- 

পুরুষ ভগবানের অন্ত জানিতে পারি 

নাই, অন্যে কিরূপে জানিবে ? লহজঅ- 

বদন আদিদেব অনন্তও তাহার গুণগান 

কঁরিয়াও পার প্রাণ্ড হয়েন নাই ॥81 

সেহে। রছ সর্বজ্ঞ শিরোমণি কুষ।। 
নিছগুণের অন্ত না পাই হয়েত সভৃষ্জ (৫ 

তথাছি প্ীজজাগৰতে দশমন্বদ্ধে সপ্ুসীতিতমা- 
ধ্যায়ে একচত্বরিশংযলোক£-- 

ছাপতয় এব তে ন বযুরস্তমনস্ততয়! 
ত্বমপি ধাস্তরাওনিচয়! নস্থ সাবরণ!ঃ 

খ ইব রজাংনি বাস্তি বয়স! সহ যচ্ছ_ তম- 
স্বরি ছি ফলত্তরিয়সমেন ভবরিধনাঃ 1৫ 

(হে তগবন্) জনক ( ওমন্ষ্ঠাখেন এব ) 



কে ( বিডি ) ছাপ রা 
লোকপত্য়া জঙ্খধরঃ অলি) ন্ বধু. (আগুন 

বঙথাৎ ) দূ পপি. (আদম) অং ন। যানি) ষ্ঘ 
সর! (বসা তধ অন্তরা মধ্যে )'নছ( অহো। ) বসা 

(কালচজেখ) খে (গাঁফাণে) রজাংসি ইহ সায়ণাঃ 

( উত্তযোস্তরদর্শ গুণনাবরণাযুক্তা;) অগুনিঃগনাঃ 
সহ (একঘ! এব ন তু পর্যা। যেন) মাস্তি ( পরি- 
্রদ্তি ) ভবনিধমাঃ ( তবতি ঘি ম্ধ্নং মমাণ্তিঃ 

যাসাং তাঃ) শরচয়ং তমিনেন স্বরি ফলন্তি 

হি।৫॥ 

বেক খন বয় অলবার়ি। 
গোপুগ্রে হত তার নাহি বাশার রা 
সবে ফৈলা চ্ুভূজ বৈকুঠের পি). 
গৃথক্ পৃথক্ ব্রঙ্গাণ্ডের অন্ধ কে তি 8৭ 
এক কৃ দেহ হৈতে সবার প্রকাশে । 

ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে প্রবেশে 
ইহা দেখি ত্রক্গা হৈল। মোছিত [িন্িত। 

স্তুতি করি এই পাছে করিলা মিশ্চিত ॥ 
যে কহে ফের বৈডব মুখ! সব জ।নো। 
য়ে জানুক, কায়মনে মুল নাছি মান ॥. 
এই যে তোমার অনন্ত বৈভবান্তসিগ্। 
মোর বাঞ়নোগমা নছে তার এক বিদ্দু /৮ 

শুশ্তিগণ কহিলেন, হে ভগবন্। 

আপনি অনন্ত, অতএব দেবতারা আপ- 

নার অন্ত পান না। দেবতাদিগ্ের কণা 

দুরে থাকুক, আপনিও আপনার অন্ত 
পান না। জাবরণ ব্রন্ধাণ্ড সকল 

আকাশে রঙ্জংকণার ন্যায় কালচক্র ঘার' 

পরিবর্তিত হইয়া আপনার দেহমধোই 
পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ভবৎপর্যা- 

বমিতা শ্রতিমকল অতন্নিরমন মুখে 

অর্থাং “তৎ ন তৎন* . ধিচার করিয়া 

আপনাতেই ফলিত হইয়া! থাকে ॥৫1 

তথাহি জীমন্তাগবতে দপয্ষদ্ধে চতুর্দগাধা!দে 
অষ্টতিংশ্লে! কঃ-- 

জানস্ত এব জানস্ধ কিং বকা ন থে প্রানে 

মনসে! বপুষে! বাচে। বৈতবং তব গোচরঃ 1৬1 

(হে) গ্রভো, জানস্তঃ এব জামস্ত) বকা! 

কিম? তব বৈভবং মে (সদ, ঙ্গণঃ) মম্লঃ, 
বপুষঃ বাচঃ (6) ন গোচযঃ (বিষয়ঃ তষতি )1৬। 

ছে প্রভে। | অধিক বলিবার গায়জন, 

কি? বাহার] জানেন, ভীহায়াই জাচুন। 
তোমার বৈদব আমার কাযা". সেহ রহ ব্রজে যবে ক্ু্* অবতার । 
বাকোর বিষয়ীতুত হয়া না।৬ &. ... রঃ তার চরিত বিচারিতে মন না পায় পার ॥ 

প্রাকতাগ্রারুত সৃষ্টি কৈল এক ক্ষণে । | রুষের মহিমা বছ, কেব! তায় জী) 87 

অনন্ত বৈরুঠট সঙ হবগ্ব-নাথ মদে ॥ রু্দাবনন্থামের দেখ আশ্চর্য) বিভা ৰা. 

এমত জন্যে নাহি নিয়ে অভুত । . | যোলকোশ ব্গাবন শান পরকা্ৈ 5 

মারি আরে চি হর অব *1. | তার এক বেগে বৈকুষ্ঠালা ৩1৭ দে পে 
(অপার এব! কুকের নাহিক গদি 

উকি॥ বি এই ছিল এক তর রব 



টানতে এক গোর কহিদ:বাপন, 1... স্প
া টি টন 

'আর্থমাঘদিতেনুগেকরেন ব্যাখ্যার ৪১০ ধক: প্ীমাফ্রনথ্ল . ....:....... » ইত 

সজামি তঙজিযুকোধুহং হয়ো রতি ি্ 1. 
তথাহি জীম্াগবতে তৃতীরখকে বিভীমীবাতে বং পুরুষে রিপা নিশকিতক্1৯৪ 

একবিংপপ্লোকঃ-” 
সাম তিশয়্াদীশয এ সামান্য ত্যীন্বয়ের অর্থ গুন লার়। 

,.. স্বারাজালক্্যা থবমন্তকস)।. জগৎকারণ তিন পুরুঘাবতার ॥ 

ঝলিং হরক্িশ্িরলোকগালৈঃ মহাবিকুঃ পরধরান্ত, ক্ষিরোদক-দ্বামী। 

ফিরীটকোটাড়িত পাদলীঠ:॥ ৭ ॥ “এই তিন ছল গু সর্ধা-অন্তরয্যামী ॥ 

এই তিন সর্ধাজয় গুগৎঈশ্বর | 

ইহারাহো। কল। অংশ রুষ অধীম্বর ॥১৩ 

তথাছি জদিলীলায়ং পঞ্চমে সধামঙ্জে কধৃতং 

ত্রঙ্ষসংহিতাবচনষ্-- 

যদোকনিষ্বসিতকালমথা বলগ্য 

জীবস্তি লোৌমবিলজ! জগদগুনাথা2। 

বিষুমছান্ স ইহ বন্য ফলাবিশেষে! 

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভঙামি ॥১০া 

এই অর্থ বাহ, গৃঢ় অর্থ শুন আর। 
তিন আধাসম্থান কৃষ্ণের শাস্ত্রে খ্যাতিষার 

অন্তরঃপুর গোলোক আীরন্দাবন। 

ধাহ। নিত্যন্থিতি মাতাপিতা বন্ধুজন ॥ 

মধুরৈশ্ব্য্য মাধুর্য কপার ভাগার। 
যোগমায়াদাসীযাহ। রাসাদিলীলাসার ৪১৪ 

তথাছি গোস্বামিপাদোক্তয়ো রঃ 

গাদা মা।তিশয়ঃ হবীশঃ (বন্ধ ও্ছিতসর্বূ- 

তগামাম্ আধীশঃ ) স্বারাজ্লগ্গযাগুনমন্তকানঃ 

(স্থারাঙালকা। পরমাননাশ্বরূপসম্পত্তৈব প্রা" 

শমন্ুভোগঃ) বলিং (করম্ অর্থণং 1) হরস্তিঃ 

( সমর্পগততিচ) চিরলে।কপালৈঃ ( চিরকা লীনৈঃ 

 €লৌকগালৈঃ) কিরীউফোটাকিতপাদপীঠঃ ( কিরী- 

' টাঞ্েন উড়্িতং স্তহং পাগপীঠং হস্য লঃ) তু 

বয় ॥ ৭7. ্ 

বহার সমান নাই এবং বাহা। অপেক্ষা 

অধিক কেহই না, যিমি ত্র্যধীশ্বর ও 

পরমানন্দন্বরূপ নল্পতি বর! সমস্ত ভোগ 

প্রাপ্ত হইয়াছেন, লোকপাল সকল উপ- 

হায় লষঈর? কিরীটকোটী দ্বার বাহার 

পাদনীঠের গুব করিয়া থাকেন, তিনিই 

স্বয়ং জর ॥ ৭18 
করুণানিকুরঘকো মলে. 

পরম ঈশ্বর কষ স্বয়ং ভগবান্। মধরৈসব্যবিশেষশালিনি ॥ 

| তায বড় তার সম. কেহ নাহি আন ॥&১১। অয়তি শ্জরাজললনে . . 

খা আনদিনীগায়াং তীয় অষ্টাদশয্লোক- | নহি চা াণকাতথাছেতি নঃ॥১১। 

্ হিাবচনদ্_. করণানিফুরতীকোগলে ( করণ িকুরদেন সমু. 

॥ পরমঃ য় রিড জর হেন কোমলঃ ভাবি সাঃ উকিন) ৫ সপ 

দিদা বিগ ধা পা বিশেধদীগিদি সইনো হর পরকউনসরে 
রাজমর্খানে € নেও, 

শি রি ই ং | বাজ নিউ 



উন সী বিধান সারির সেই 
আদিপুরুয় গোষিগকে ওজন কীযিন)২) 

ওহি লগুাগব্ামূে দহ ৰ 
ধামকখনে সপতানীতিতমান্ধধঠ, গপুযা নদ, 
গ্রধানগরমবৌ তোরে বির নদী | ৭ 
বেধাজগেদজনিওতো টৈঃ পরজাহিতা গুতা 1: 
ভস্যাঃ পাঠে পরধ্যোদ অরিপাুতং ধনাগনদ। . 
্ তং দিতামনতং পরমং পরম /১ 4: 

“বিদি কল বটি 
হা সা খধুর ও এখধ্োর বিলাস 
শালী মেই প্রবরীজিনদমি কক উয়ুক্ত 
থাকিতে খামাঁদের” চিন্তার লৈশমান্রও 

উপস্থিত হইতেছে মাড১১৪, 

তার গলে ধরব্যোম বিলোক নাম। 

নারায়ণাদি অনন্ত দ্বরূপের ধাম ॥ 

মধাম আবাস কৃষ্ের ধা" ভাগার। 
অনন্ত দ্বরূপে বীহা করেন বিহার ॥ 
অনস্ত বৈকুষ্ঠ বাহা ভাগার কোঠরী। 
পারিষদ্গণ ষডশযে আছে ভরি ॥১৫। 

্রধানপামবোযোঃ অন্তরে (মধ্যে) বে 

স্বেদজনিতোগৈঃ (বোদা ভগবতঃ খর 
জনিতৈঃ তোটৈঃ) গ্রত্রাধিতা (প্রবাহিত ) উড! 
(ব্রিলোকপাঁধনী ) বিরজ। নদী (অন্তি)। গ্যাঃ 

তথাহি বরন্ধসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যাঃয় ব্রিচত্ব- ( বিযজীপ্নাঃ ) পায়ে হিপাডুতং সমাতনগ্ ধাধুষ্কং 
রিংশক্লোক£-- খাশ্থতং (মুহর্দঘং ) নিত্যম্ অনন্ত গয়গং পছং 

গোলোকনায়ি নিজধাম়ি তলে চ তস্য পরব্যোম ( অঙ্থি )1১৩1১৪। -. 
দেবীমহেশহুরিধামন তেযু গেযু। 

গ্রক্কৃতি এবং সির 

নামক মধাম আবাসের মধ্যে উভগ- 
বানের শ্বেদঞ্জলবাহিনী, বাহিত? 

বিলোকপাবনী বিরজা নামী নদী ।” এ 
বিরজাই কারণার্ণঝ1. এ বিরজায় ক 
প|রে ত্রিপাদ্বিভূতিশালী সনাতনী 
নুতন, অন্বত, নিত), অনস্ত পরার 
নামে স্থান আছে ॥ ১৩১৪৪ সর 

তে তে প্রভাবনিচয়! বিছিতাশ্চ যেন 

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১২। 

তস্য (শ্রীকঞ্চসা) গোলোকনানি নিজধায়ি 
তলে দেবীমহেশহুরিধামন ( দেব্যাদীনাং যথোত্র- 

ৃর্োর্প্রতাবত্বাত হো কা নাবৃর্দে।€ভাবতদ্ গো 
লোকসা সর্ষেররগামিত্বং সর্ধাধ্যাপকত্বঞ্চ ব্যব" 
গাপিতমন্তি) তেষু তেবু ট। যেন তে তে 

গ্রভাধনিচয়াঃ বিছিতাঃ চ তম্ আমিপুরসং 
বা অহং ভজামি ॥১২। রঃ 

তার তলে বাহা।বাস বিরজার পার রা ্ 
অনস্থ বরক্ধাণড বাছা কোঠরী অপায় 1: 
'জেখীধাষ নাম তার' জীব যার বাণী 

জগরঙ্গী রাখি, রঙ্গে হাহা াাদাসী 
ঘর জিনা গাছের কক হা কধীধর / মা 

রি গানোদ কেন, মিজধাম। এবং 

স্কোর মাং কেঙগ্থানীর । উছার 
হলে, হয়িধাগ। জরা পরব, মহেশ" 

ধাষ--ার্া$।রুরীয়াম এরওরেমীমাম। 
রদ বরালএটিকিগী হাজীর নু 

রঃ সি নী ু 
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। চাহি লঘুভাগবতামূতে পুর্ঘখণ্ডে জিপাদ- 

(বিৃতি কখনে পন্মপুরাণবঙনন্-. ূ 

অিপাতিভৃতের্ধাসত্ত্াৎ জিপাডৃতং তু ৎ পৰ্স্। 

বিরৃতির্নাদিকী পর্ব! প্রো। পাদান্মিক। বতঃ ১৫) 

তৎপদদ্ (গোলোকঃ) ত্রিপাদ্ধিতৃতেঃ ধামস্বাৎ 

( আশ্রযন্বাৎ ) ব্রিপানুতং ( উচাতে ) বতঃ (যন্মাৎ) 

সর্ব! (তগব্ঃ) মায়িকী বিভৃতিঃ পাদাত্মিক! | 

( একপাদন্ধপ।) প্রোক্তা ॥ ১৫॥ 

তরিপািভুতির আত্রয়প্রযুক্ত এ 

পরন্যোম তিপাদগ্বরপ | যেহেতু জভগ- 
ধানের মমুদ।য় মায়িকী বিভূতি এক 

পাদরূপে কথিত হইয়াছে ॥ ১৫॥ 

ত্রিপাদ্ বিস্ুতি কুষেের, বাক্য অগোচর। 

একপাদ্ বিদ্ভৃতির শুনছ বিস্তার ॥ 

কানন্ত অ্রন্ষাণ্ডে যত ব্রহ্ম! রদ্রগণ | 

“চির লোকপাল' শব্দে তাহার গণন ॥ 

একদিন ঘ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে | 

্রশ্াআইলাঘারপালজানাইলারুষ্েরে॥১৮ 

কুচ কছেন, কোন ব্রহ্মা, কি নাম তাহার 

দ্বারী আনি ব্রঙ্গাকে পুছেন আরবার ॥ 

বিন্মিত হইয়। ব্রহ্মা! তবারিরে কহিল। 

'কহ [গয়া দনকপিতা। চতুমুখ আইল' ॥ 

রলুষে জানাইয়। ঘারি ব্রন্মা লঞকা। গেল]। 

বের চরণে অঙ্গ! দণ্ডবৎ কৈলা। ॥১৯। 

কু, মাগ্য পুজা করি তারে প্রশ্ন কেল। 

কি লাগি ত্তোমার ইহা আগমন হৈল ॥ 

বরক্ষ। কছে, তাহ! পাচ্ছে করিব নিবেদন। 

এক হংপয় মনে তাহা করহ খণ্ডন ॥ 

ফোন ব্রন্ধা'পুছিলেতুমি,কোন্অভিপ্রায়ে 

, খ্সআঙব বাহ জগতেআরকোন্রঙ্গাহয়ে (২, 

নি হালি হক কর কঙিনোন ধ্যায়ানে। 

অহধখা বন্ধার নাজ 44 তব), 
5:55: ২৯ বশত 

জতীচৈতক্ঞাজিতায়ত। 

দখ বিশ শত সহল্বাধুত লক্ষ বদন). 
কোটযর্ব,দ মুখ কারো, নাছিক গণন ॥ 

রুদ্রগণ আইল! লক্ষকোটি বদন।, 
ইন্জগণ আইলা লক্ষকোটি নয়ন | 
দেখি চতুমুখে ত্রন্ষা কাফন হইল। | 
হস্তিগণ গধ্যে যেন শশক রহিল। ॥২১ ॥ 

আগি সব ব্রহ্ধাঃ কৃষ-পাদগীঠ আগে । 

দণ্ডবৎ করিতে মুকুট পাদপীঠে লাগে ॥ 
রুষ্জের অচিন্ত্যশক্তি লখিতে কেহ নারে। 

যত ব্রদ্দা তত মুত্তি একই শরীরে ॥ 
পাদপীঠে মুকুটাগ্র সংঘটে উঠে ধ্বনি । 
পাদশীঠকে স্তুতি করে মুকুট হেন জানি॥ 
যোড়হাতে ব্রঙ্গ। রুদ্রাদদি করেন সুবন। 

বড় রুপ! কৈলে প্রভু, দেখাইলে চরণ২২ 

ভাগা মোর বোলাইল। দাস অঙ্গীকরি। 

কোন আজ্ঞা! হয় তাঁহ! করি, শিরে ধরি ॥ 

রুষ্ণ কে, তোমা নব। দেখিতে চিত্ত ছৈল 

তার ল।থি এক ঠাঞি। মবা বোলাইল ॥ 

মুখী হও মবে, কিছু নাহি দৈত্যতয়। 

তারা কহে, তব প্রাসাদে সর্কতরই জয় ॥ 

নন্প্রত্তি ষেবা পৃথিবীতে হঞাছিল ভার । 

অবতীর্ণ হঞ] তার করিল নংহর 7২৩) 

দ্বারকাদি বিভু, তাহার এইত প্রম!ণ। 

আমারি ক্রহ্মাণ্ডে কুষ্। মবার ঠহল জ্ঞান ॥ 

কুষ্ণসহ দ্বারকাবৈভব অনুভব কৈল। 
একত্র গিলনে কেছে। কাছে। না দেখিল ॥ 

তবে ক্লু সক বঙ্গাগণে বিদায় দিল। . 
দণ্ডবৎ হৈএং। সবে নিজ ঘয়ে গেল ॥ 
দেখি চতুমুখ ত্র্গার হৈল চমৎকাব।. 
ক₹কষের চরণে আনিকৈল নসক্ষার় ৪. 

বকছে, পুর্বে কা!মি। বে নিল্চয়। লৈ ॥ 
1 তাছার উবার আনি পদ বব 



ঈনযগযন- চা 
জনস্ত এব জানন্ধ কিং ব্য ন মে পরতে! ॥ 

মনলে বগুষে বাচো বৈবং তব গৌচর 1১৬ 

কষ্চকছে।এইব্রন্ধাুপর্ধাশৎখকোটিযোজন । 
অতিক্ষুদ্র তাতে তোমার চারি বদন | 

কোন ব্রহ্ম শতকোটি, কোন লক্ষকোটি 

কোনব্রঙ্গাগুনিযুতকোটি,কোনকোটিকোটি 

বক্ধাগানুরূপ বৃন্দার শরীর বদন। 

এইরূপে পালি আমি বদ্ধাণ্ডের গণ ২ 

একপাদ বিভূতি, ইহার নাহি পরিমাণ। 

ত্রিপাদ্বিভূতিপরব্যোমের কেকরেউমাণ॥২২ 

ত, উপ সপ গ্ মা | সেই ০ করে মিড, পুর্বকাম। 
অতএব বেদে কহে স্বরধ ভগবান ৮২৯... ; 
কুষের এব অপার অস্বতের সিদু |: টন. 
অবগাহিতে নারি তার, ঢুইল এক বিশ 
এষ্বর্যয কহিতে প্রড়ুর কু সুরভি হৈ 
মাধুর্য মজিল মন এক গ্লোক পড়িল ॥ ৩০. 

তথাহি শ্রমস্তাগবতে তৃতীয়ত খিতীযা ধা 
্বাদপর্পোক:-_ 

যমন্্রালীলৌপরিকং গ্রযোগ-. 
মায়াবলং দর্শয়ত! গৃহীতম্। 
বিশ্মাপনং শব চ সৌডগর্ছেঃ ৰ 
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম ॥ ১৮৪ " 

গ্বযোগমায়াবলং দর্শরত। ( আধিষ্কুতং সফল 
তথাছি মধ্যলীলায়াম্ একবিংশে চতুরদপক্সোক- | হুটভববিছবদগণবগ্ম।পনায়েতি ভাবঃ) ধরা, 

ঘৃতং পদ্মপূরাণবচনম্-_ 

তপাঃ পারে পরব্যোম ভ্রিপাডূতং সনাতমম্। 
জমৃতং শাশ্বত নিত্যমনস্তং পরমং পদম্ ॥১৭। 

তবে ক বদ্ধারে দিলেন বিদায়। 

রুষ্কের বিড়ৃতি স্বরূপ জানন লা যায়| 

ভরযধীশ্বর শব্দের অর্থ গুঢ আর হয়। 
ভিশব্দেতে কষের তিন লোক কয়। 
গোলোকাখা গে!কুল মথুবা দ্বারাবতী। 
এই তিন লোকে কৃষেন সহজে নিত্যাস্থিডি 
অন্তরঙ্গ পূর্ৈর্বর্যা পূর্ণ ঠন ধাম । 
তিনের অধীশ্বর কষ স্বয়ং ভগবান 1২৭ 
পূর্ব উক্ত বন্ধাণ্ডের যত দিকৃপাল | 
অনন্ত বৈকুষ্ঠাবরণ চির লোফপাল। 
তা মবার মুকুট রক পার্দপীঠ আগে। 
দণ্ডবং কালে তার মণি পীঠেলাগে। 
মগি'পীঠে ঠকাঠেকি:উঠে বনঝমি। : 

তি পিস ছে সক 

লীলৌপয়িকং ( য্র্থালীলান্থ খপয়িকং যোগাং 
নরাকৃতীত্যর্থ) গৃহীতং (ন ফেবলমেত্তাবং ভগোব 
রপাস্তরে তাদৃশত্বাননূভবাৎ তন্রাপি প্রতিক্ষণমপি 
অপূর্ব ্ রক!শাৎ) গ্বপ্য (অপি) চ বিশ্মাপনং 
(বতঃ) সৌতগর্ধেঃ পরং পদং তৃষণভূষণাঙ্গং 
( ভুষণনাং ভূষগানি অঙ্গ|নি যন্মিন্ তম্) ॥১৮% 

উদ্ধব কহিলেন, বিদ্ুর | জভগ--" 
বাদ আপন যে।গমায়ার বল প্রদর্শন... 
করাইয়৷ শৌভ।খ্য।তিশয়ের পরাকার! 
মর্ভ্যলীলার উপযুক্ত নরাককৃতি রূপ থর? | 
করিয়াছিলেন। তাহ।তে আপনিও মু 
হইয়াছিলেন। অধিকত্ত নেই মূর্তির অঙ্গ 
নকল এরূপ শোভনীয় ছিঙ্ল। যে ত্য 
মকলকেও ভুবিত করিত ১৮॥ 

যথা রাগঃ ॥ ৫ 

1 কের যতেক খেলা,নর্কোতম ময়লীলা 

মরবপু তাহাক় যরপ।' ও মটু 
লপ বেক মহকিশোদ নট 
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র্ষে রূপের এক কণ, ডূবায় যে ত্রিভুবন, 
পর্বগ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ ধর ॥ 

যোগমায়! চিচ্ছক্তি। বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি, 

, তার শক্তি লোকে দেখাইতে। 

এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গুঢ়ধন, 

প্রকট কৈল নিত্যলীল। হৈতে ॥৩২॥ 

রূপ দেখি আপনা র,কুঞেরহৈলচমৎকার, 

আন্ব/(দেতে মনে উঠে কাম। 

ত্বসৌভাগায[রনাম, শৌন্দরর্যাদিগুণগ্রাম, 
এই রূপ তার নিতাযধাম ॥৩৩॥ 

ভূষথের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ, 

তদুপরি জধনু-নর্ভন । 

তেরছ নেগ্রান্ত বাণ, তার দৃঢ়মন্ধান, 

বিদ্বে বেধা গোপীগণ মন 0৩৪ 

রক্ষা উপর পরব্যোমন্তাহাযেম্বরূপগণ, 

ত। নবার বলে হরে মন। 

পতিরতা শিরোমণি, যারেকহেবেদ বাণী, 

আকর্ষয়ে মেই লক্ষ্মীগ্রণ ॥৩৫| 

চড়ি গে।পী মনোরথে, মন্মথের মনমথে, 

নাগ ধরে মদনমোহন। 

গিনি পঞ্চশর দপ, স্বয়ং নবকন্দর্প, 

রাম করে লঞ্জা গোপীগণ ॥৩৩। 

নিঙ্মণম সখ মঙ্গে। গোগণ চবাণ রঙে, 

রু্দ।বমে স্বস্ছন্দ বিহার। 

ধার বেধু ধ্বনি শুনি, স্থাবুর জঙ্গম প্রাণী, 

পুলকাঙ্গ বহে অঞ্ঞধার ॥৩৭1 

মুকম।ল। বক্গ(তি, ইন্দ্রধনু পিঞ্থ তথি, 

. *পীত।ঘ্বর বিজুরী নথার | 

রুষঃ নবজলধর জগ্রৎশস্ত উপর 
. ধরিষয়ে ললাযতধার 1৩৮৪ 

মাধুর্য গবততাসার। অজে তৈল পাতার). 
; ; ১ ভাজার ত্রশন, 55 07 

এ রঃ 1 রে নু 7 

প্ীহীচৈতগ্চরিতায়ত | - : 
রর না ডু রি 

| একাদশ পায়ে 
হি রি 08 ্ 

স্থানেশ্থানেভাঁগবতে,বর্ণিয়াছের্জানাইতে, 
যাহ! গুণি মাতে ভক্তগণ |৩৯। 

কহিতেরুষ্জেররনে, শ্লোকপর়েপ্রেমাবেখে, 

প্রেমে মমাতন-হাতে ধরি। 

গোপী ভাগা কষঃগুণ। যে করিল বর্ণন 

ভাবাবেশে মধুরানাগরী ॥8০ ॥ 

তথাঁহি আদিলীলায়াং চতুর্ধে চতুর্বিংশত- 

ক্লোকখুতং শ্রীমপ্তাগবতবচনম্-- " 

গোগ্যন্তগঃ কিমচরন্ যদমুষা রূপং 

লাধগ্যম।রমনমোর্ধমনন্য(সন্ধম্। 

দৃগ-তিঃ পিবস্তযনূসবাভিনবং ছুরাপ- 

মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় উন্বরম্য ॥১৯॥ 

যথ। রাঃ ॥ 

তারুণ্যম্বত পারাবার, তরঙ্গ লাবণ্যমার, 

তাহাতে আবর্ত ভাবোদাম। 

বংশীধ্বনি চক্রবত, নারী মন ভূণপাত, 

তাহা ডুবায় না হয় উদ্চাম ॥8১। 

সখি হে কোন্ তপ কৈল গোপীগণ। 
রুষরূপ'মাধুরী পিয়া পিয়া নেত্র ভরি, 

শাঘ্য করে নেআজ তনু মন ॥ফ্র॥ 

যে মাধুরীর ভর্দ আন, নাহি যার সমান, 
পরব্যোমেশ্বরূপের গণে। 

যেহে।সবহ্গবত।রী, পরবে/।মে অধিকারী, 

এ মাধুরী নাহি মে নারায়ণে ॥৪২। 
তাতেপান্ষীসেইরমা,নারায়ণেরপ্রির়তমাঃ 

পতিব্রতাগণের উপাস্যা । 

তিহোযেমাধুরীলোভে, ছাড়িমরকামভোগে 

ব্রত করি করিল তপন্যা ॥ ৪৩৪ 

মেইত মাধুষ্য-সার, অগ্যনিদ্ধি নাহিতার, 

, ভিছে। মাধুর্য দি-গুপ-খনি | 

আর. সর প্রা শে, তার দতগুগতাসে।, 

হাহা যর,ঞাকালে রাম! জনি) 
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দু'ছে করে ছড়াছুড়ি,বাড়ে মুখ নাছি মুড়ি, | পিংন্াঃ (অপি) নত ( নিমেধো ্মেমমাই। 
নব নব ছু'হার প্রাখর্যয ॥8৫1 

কর্ম জপ যোগ জ্ঞান/বিধিভক্তি তপোধ্যান (বুবু )। ২*॥ এ 

ইহ! হৈতে মাধুর্য দুম্নভ। 
কেবল ষে রাগমর্গেঃভজে রুষ অনুরাগে, 

তারে কূফমাধুর্যয সুলভ 18৬ 

সেই রূপ ত্রঙ্ঞাশ্রয়। ধম্ব্য্য মাধুর্যাময়, 
দিব্য“-গুণ গণ রত্বালয়। 

আনের বৈভবমত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা, 

রুষণ মর্ব অংশী সর্বাশ্রয় ॥ ৪৭ ॥ 

বাবধানমপাসহমান1; ততকণ্ড,২) লিমেঃ ৮ হপিষঠী 
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মকরকুগুল স্বারা শোভমান মনোহর 
কর্ণমুগল এবং গগুছয় যাহার সৌদরোর 
আবিষ্ষার করিয়াছে, বিলামমাখ। হাস্য 

যহাতে বিরাছ্দিত এবং সর্বদাই যাহাতে 
উত্নব বর্তমান রহিয়াছে; শ্্রীকফের 
মেই মুখচক্জরকে গোপগোপীগণ নে 
দ্বারা পান করতঃ আনন্দিত হইয়াও ভূও্. 

শ্রী লক্ষ দয়! কীন্তিধৈরয্য বৈশারদী মৃতিম হইতে পারেন নাই। যেহেতু নয়মের 
এ সব ক₹ষের গ্রতিষ্ঠিত। 

সৃশীল মৃদ্ধবদানয, কু সম নাহি অন্য, 

রুষ করে জগতের হিত | ৪৮॥ 

কষ দেখি নানা জন, করে নিমিষ নিন্দন, 

ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ। 

সেই সব শ্লোক পঢ়ি, মহাপ্রভু অর্থ করি, 

মুখমাধুধ্য করে আন্বাদন॥ ৪৯ 

তথাহি শ্রীমন্ত।গবতে মবমন্ধন্ধে চতুর্বিংশাধ্যায়ে 
পঞ্চভিংশল্লে।কঃ-. 

বস্াযাননং মকরকু গুলচার ফ- 

ভ্রাৎকপোলম্ভগং সবিলাসহ!সম্। 

নিত্যোৎসবং ম ততৃপুর্ঘশিভিঃ পিবস্তো| 
নার্য্যো নযান্চ দুদিষাঃ কুপিত! নিসেশ্চ 0২51 

হত  (প্রক্ত) করকুুলটায় কর্ণ ধাজৎ- 
কপোলনতগং, (নকরকুগলাত্যাং টার 'দে্ধীপা |. 
মাযৌ নৌ কণো ভাতীং ভাত 'ফৌ, “পালৌ' 

টং, সই রি হাম 
রী নি রম 

নিমেষ অনহিষুঃ হইয়া নিমেষে সৃষ্টিকর্তা 
নিমির প্রতি কোপ করিয়াছিলেন |২০। 

তথাহি অ।দিলীলায়াং চতুথে স্বাবিংশক্লোকধত্বং 
শরীমন্তাগবন্তবচনম্-" | 

অটতি বত্তবানহ্ কাননং 
কটি যুগাযতে স্বামপ্ততাম্। 
কুটিলকুস্তলং শ্ীমুখ্ তে ূ 

জড় উদীক্ষতাং পক্ষতদৃশামূ॥ ২১৪. 

যথায়াগঃ ॥ 

কামগায়নত্রী মস্ত্ররপ, জয় কষের স্বরূপ 
সাধ চব্িিশ অক্ষর তায়হয়। 

সে অক্ষর চর হয়। রুফ করি উদয় 

ভ্রি্গৎ কৈল কামময়॥ &* 1. 

সথি হে কৃষণমুখ ছিক্ষরাজরাজ 1. 
কষ্বগু নি'ছাননে। বমি রাজ), শানে 
রা করি জেদ রঃ বা. 



বযখ চান্দের ঠাটবংশীউপর রে না: ্ ক ও গান ঠ 
 ' তার নত ঘুরলীর তান রে ধু গং ধু বিা-। 

পদনখভআগ। .. তলে করে সুনর্তন,..”. ৭ ধুর মুর ধামং ২ 
সুগুরের ধ্বনি যার গান ॥২৩. 17 .. অধুগন্ধি ৃ হস্ষিতমেউীতে.. . 

নাচে মকরবুগল, '  দেত্র লীলারুমল। ০ " সু নন গং ৪ রি 
এধিলাসী রাজা সতত মাচা । টা টযিতোঃ বধ মধুর শেক, 

নং মাসিকালাণ, ধনুর ছুই, কাণ, | বন (2) মুরং ধুরম্ ( অভিষ্ঠরাং কুসধুরং 
 মারী মন লক্ষ্য বিদ্ধে তার ॥ ৫8 | অ্থো এপ্তৎ মধুগদ্ধি (মধুসৌরতযুক) সুহন্মি 
ট চান্দের বড় নাট, পসারি চাঙ্দের হাট, (ভু) ধুরং মধুরং মধুরং মধুজম্ (স্মতিতমা। 

ধিমিমুলে বিলায়, নিঙ্গাসবত। সুষধুরম)॥ ২২॥ 
পান কাহাকেঅধরাস্বতে 

মবলোক করে আপ্যায়িত ॥৫৫॥ 
হি আয়তারণ,। মদনসদ ঘূর্ণন, 

. মন্ত্রী যার এই ভুই নয়ন | 

শা ফেলিমদন। আননেত্র রসায়ন, ষথ। রাগঃ ॥ 
“গুঁখময় গোবিদ্দবদন ॥ ৫৬। সনাতন, রুষ্মাধুর্য! অস্বতের শিন্ধু 1. 

কার পুণা পুঙজকলে, মে মুখদর্শন মিলে, | মোর মন মামিপাতী,সব পীতে করে মতি 

দ্ধ আখি ফি করিবে পান। ভুর্দৈব বৈদ্য না দেয় এক বিদ্দু ৬১1. 
টজারাযারাড পীতেনারেমনেক্ষোভ) কষা লাবগ্যপুর, . মধুর তে সুমধুর, 

“প্ুুঃখে করে বিধাতা নিদ্দন 1৫৭॥ তাতে যেই মুখ দৃধাকর । 

রা কিরেক লক্ষ্যকে টি, সবেদিলঅ' খিছুটি, | মধুর ছৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে ধুর, 
তাছে দিল নিমেষাচ্ছার্দনে। . তার যেই শ্লিতজ্যোৎসার | ৬২ |: 

রখ জড় তৃপোধম, রযপুন্য তায গানঃ রর ছেতে: মধুর, ন্ভাহা হৈতে , হণ 
ডঃ হাহ আনে যোগ্য সৃজন 8৮) 1: তাহা ছৈতে, অতি সুমধুর). 
রি কৃষ্ণাঈন, ভারে করে ছিময়ন,' ব্বাপনার এক'কংধযাপে, দ্র. পে 
১১ বরা, + ঘর 

রি বিধি । লা ছেন রা ৫ 4 টি লি ন্যাবে চা রর রঃ ৩ টি 

অহে ! গ্রকসে'র এই দেহ অতি 

হুমধুর। বদন মধুরততর । এই মধুগন্ধি 
স্বগুব্মিত মধুরতম ॥ ২২॥ 

41৮51 
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ছাদিংশ পরিচ্ছেদ । ]. 

দিবৈকুগেযায়, 
মুল শেশে জগতের কাণে। 

মাহা কলি বলাতশ্গাবেশানেধরি), 

দেরনেএটধিকেধ[য়গগ শুতে! 

564 0 ১7 ॥ 

গরঠারভাঙ্ে প্রত, 

পতি কেন হৈতে কাঠি আনে । 

বৈঠুঃগিব লক্ষীগনে, যেই করে আকর্মণে, 

"রী আগে কেবা গোগাগণে ॥ ৩৬ ॥ 

শবীখগাষপতিআগে, 

বালে পপি আনে রুফস্থানে। 

হোক পদ শন্ভা! ভয়, অনজ্ঞন লপ্ত হয়, 

এছ মাঢায় এব নারীগণে ॥ ৬৭ ॥ 

[বিএম 5: যুনঠীর 

ন পরশে ৬ উদ্কাত,গি 

কাণেরভঙবব।নাকরে'আপনেতা [নদাস্ফুর়ে। 

অন্য শব্দ না দেয় প্রাবেশিতে। 

অ[মকণানাশুনেক|৭, 

এই রুষেের বংস্টীর চরিতে ॥ ৬৮ | 

.. ষ্থা ন্ট মধ্যলীল।। 
প
া
প
 

৩ 

রয় ণভাজ! নে, আনকহিতেকহিলাআনে, 

£১৮*॥করায়ত্যাগে" 

ইহা বেই শুনে মেই ভে 

আ্ানবিতেকলেআ।ন, 

২৩৩ 

রয্্ুপ1 তোমার উপরে। 
"আন চিত্ত জম করি, মিজৈশবধ্া মাধুরী, 

মোক মুখে শনায় ভোম!রে 1৬১৯ ॥ 

শামি বাতুল আন বহিজে আন বহি। 

নিবে মাগযানতাআতে নাই বাহ।৭5॥ 
ঠিলে পাস গণ এক মৌন ধবি রহে। 
মনে না করি পুনঃ ননাততনে কহে ॥৭১॥ 

ফেল মাধুবী আর মহাঞছুব মুখে । 
গেমশতখ ॥ 

| জীপ নএথনাথ পদেযার আমশ। 

। চেঠশুচরিভামত কহে কুষদাঁত ॥ ১২ || 

 ইনত তন্চরতায়তে মধাখাও মশ্বন্ধ- 
'ত অবিচারে শ্রী শর্ষামা দূর্ধাবপূনৎ 
শাম একবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ ২১ ॥ 

ইত ভীবগতগ্কচরি হাম়ুত মধাধণ্ডে প্রীত ভগ্তম্থ দশ ভীগাষলাল পনারবিন্দ মেনি-বিনোদ' 8117, 
গাম কহহ্যোধিণী ও জুবোধিনী সমহি সপদ্ষাতত বচাবে ভীককৈহ) মাণুধ্য হণনং 

নম একবিংশ পরিচ্ছেদ ॥১১। 

চা শি বস্তি 

বিংশ পরিজ্ছেদ।, 
১৬৫ 

খনো শ্রীকযটৈতন্টদেবং তং করণাবম্। 
কলাবপ্যতিগুড়েরং ভকিরেন প্রকাশিত| ॥.॥ 

যেন আভিগুঢ়। ইয়ং তক্তিঃ প্রকাশিত তং 
ক্ষণ পর্ং শ্রকফটচহনাদেবম্ (অহং) বন্দে ॥১। 

এই কলিতে যিনি অতি রহস্যময়ী 
ডুকে, প্রকাশ করিয়[ছেন,.. সই | 
5 ১81 

করদণার্ণ শীরষাডেঠন)দেলাকে বলনা 
নি 

জয় জয় শ্রীরুবঠচৈতন্গ জয় নান | 

জয়াহৈতচন্ট্র জয় গৌরভপ্ত দা ॥ 

এইত কহিল সঙ্গন্ধাতরের দিচার। 

এধ্দশান্ে উপদেশে, বুঝ এক গার ৪২. 



৯৩৪ 

পাল কি শুন গাভিপধের লঙ্গণ | | 

যাহা হেতে পাই ফষ কুতোম ধণ ॥ ূ 

ক্ষঃভর্তে অভিপেয় মর্মশাঙ্জে কয় । 

আভএব মুনিশণ করিয়াছেন নিশ্চয় ॥ ১) ঈ 

তপাহ মুর্নবাকাম__ ৃ 

এতির্মাতা পৃট। দিশতি ভবদারাধনবিধং | 

যথ। মাঠুন।ণী স্বরপি তথ বন্কি ভগিনী । 

পুরাণাস্ যে ব। সহছনিবহান্তে তদচুগ! 

ভাত সহ্যং জ81৮" মুবগর ভবানেব শরণম্ ॥২। 

তং মাত ( জনগিতী মাতণৎ সর্বদা ছিত- 

টিক ( জিষ্ঞালিত! সতী) ভবং- 

কারাধনবিধিং দিশ ত ( আজপয়তি) যথা মাতুঃ 

বাণী স্তৃঙিং ভগিনী গ'গ (শ্রতিজাতত্বাৎ স্পষ্ট 

হভী। তথ। বাকি ('ভনদারাধনবিধিং কথয়তি) 

মে বা পুরণ.দয!; ( পুরাণতগ্তাদয়ঃ ) সহজনি- 

বৃহাং (সভোদর।১) তে ভদমুগ(ঃ (জননীভগিস্তে 

আগুগাত সন্থঃ ভনদ[বাপনবিধিং বদন্থি) অতঃ 

(হে)মুরহব! ভনন এব শরণম্ ইতি) সত্যাং 

হাাভম্ 9২ 

ঞতিই মানবের মত।। ভাহকে 

(জজ্ঞ।ণ। করিলে, তিশি আপনার আরা- 

পশা করিতে উপদেশ করিয়। থাকেন। 

[তা য(হ। বলেন ভগিনী স্মতিও তাহাই 

বলেন। পুরাণদি জাতগণও জননী ও 

ভগিনীরই আগত । অতএব হে মুরহর ! 

আপনিই একসাত আশ্রয়। ইহা সভ্য 

বুঝয়াছি ৪২ 

অহ মতততর কুষা হয়ত ভগবান । 

বুাপগাগে এক্রূপে তার হয় অবস্থান ॥ 

।ংশ বিটিয়াংশকূপে হইয়া বিস্তার | 

অনন্ত নৈকুঈ-ব্রঙ্গাণ্ডে করেন বিহ্বার ॥ 

খ্1ংশ বিস্ত! [র চতুর্দাহ আশ্বিতার গণ। 

 ফিচিঙ্গাংখ জীব তার. খডিতে খণর ২. 

্ঞ্ীচৈতগ্যচরিতা স্বৃত | [ হাধিংশ পরিচ্ছে্। 

দেই নিভিক্নাংশ জী-র, ভুত প্রক।র। 

এক নিত্যমুক্ত একের নিত্যনতনার ॥ 

নিত/মুখ শিত্য রুষঠরণে উদ্দখ | 

ধঞ্পার্ষিদ নাম ভীঞ্ছে মেবাতুখ ॥ 

নিজ্যনদ্ধ রুফ হৈতে শিতা বহিন্মুখ | 

নিত্য মংম]র ভুগে নরপাদি দুখ | ৩॥ 

| চেই দেষেমায়পিশাশীদও করে তারে। 

| আংধ্য।স্মাকাদি তাপত্রয় তারে জারি মরে॥ 

ক।মক্রোপের দান হঞা তার লাথি খায় । 

ভরিতে আামতে যদি সাঁধুবৈদা পায় ॥ 

হার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়। 

রুষ্ভক্তি পায় তবে কুঁফ্ণ নিকট যায় 891 

তথাহি তক্তিরসমূতপিদ্ধো পশ্চিমবিডাগে 

দ্বিঠীয়লহ্ধযাং অপরাধভগ্ীনে ম্টশ্লোকঃ-- 

কামাদীনাং ক নকতিধ। পাপিত। দণিদেশ 

জাতা তেষাং ময় ন করুণ! ন ত্রপা লোপশাস্তিঃ। 

উৎস্থজোতানথ যদছুপতে সাম্প্র তং লব্ববুদ্ধি- 

শ্রামায়াতঃ শরণমডয়ং মং নিধুকক্ষা আদতে ॥৩। 

কামাদীনাং কতিধ! ছুমিদেশ!; (ছ্টাজা:) 

। কতি (প্রক্ারাঃ, অন্মাভিঃ ) ন পালিত; (অপি 

তু পাপিতা এব, তথাপি ) তেষাং (কামাদীনাং) 

ময়ি (বিষয়ে) করুণ! (দয়) ত্রপা (লজ্জ!) উপশ্যস্তিঃ 

নজাতা। অথ (আনন্তর", হে) যহপতে। সাম্প্রতম্ 

( ইদ।নী" ) তান্ (কামাদীন্) উৎলৃত্য (ততরপয়) 

লন্ধবৃদ্ধিঃ (সন্) 'অভয়ং শরণং ত্বাম্ আঁদ্গাতঃ 

( প্রাপ্তঃ) মাম আত্মদাম্যে (শ্থদাসো ) নিষুক্ষ 

(নিয়োজর )৪।৩॥ 

আমি কামাদির কত ছুণিদেশ কত 

প্রকারেই না পালন করিয়াছি, তথাপি 

আমার প্রতি তাছাদের দয়! হইল না, 

অথব। তাহারা আমাকে দয় করিতে 

অনমর্থ হইয়া লঞ্জিত বা নিধি, হইল, | 
4 ৮০ 

লা ছোপতেএ তাহার জাহা 



বিংশ পরিচ্ছেদ ধালীল|। 
টি ১১১১১১১১১ 

আমার জ্ঞান লাভ হইয়াছে, আমি | হইলে, ভক্তির আকারে আকারবিত 
তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়। তোমার | ন। হইলে, কি কখন শোভা পাইতে 

সভয়চরণ আশ্রয় করিয়া ছি,তুমি আমাকে । পারে 28 

নিজদাহ্যে নিয়োগ কর ॥ ৩॥ 

ক্লষ্ভক্তি অভিধেয় হয়ত প্রধান। 

ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম, ফোগ, জ্ঞান | 

এই সব গাঁধনের অতিতুচ্ছ ফল। 

রুষ্ণতক্তি বিনা তাহ। দিতে নারে বল ॥৫ 

তথাহি প্রীমস্থাগবতে প্রথমন্তন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে 

স্বাদশপ্লে।কঃ-- 

নৈষবর্ম্যমপ্চ্যুতভা ববর্জি তং 

ন শোততে জানমলং নিরঞ্জনস্। 

কুতঃ পুনঃ শঙ্বদভদ্রমী্খরে 

ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্॥ ৪ ॥ 

নিরঞ্জনম্ ( উপাধিশৃন্তং ) জ্ঞানং নৈষবর্যদ 

অপি অচ্যুততাববঞ্জিতম্ ( অচ্যুতে ভাবঃ তক্তিঃ 
তঙর্জিতং চেং) আলম্ ( অত্যর্থং ) ন শোভতে 

(সম্যক পরোক্ষায় ন কল্পতে, তদা) শশ্বং (সাধন- 

কালে ফলকালে 6) অভদ্রং (হুঃখনপং ঘৎ ফাম্যং) 

ধং অপি অকারণম্ (অকাম্যং) কর্ম ঈখয়েন 

অর্পিতং ( চেৎ) কুতঃ পুনঃ (শেভতে )৫ ৪॥ 

গুভাগুভ-কম্ম-লেশ-রহিত তরঙ্গের 

গহিত একাকার বলিয়া জ্ঞানকে 

নৈক্ষষ্মা বলে। নৈষ্ষত্ম্যাভিধেয় জ্ঞান 

আবার অবিদ্]াখ্য অঞ্জনের অর্থাৎ উপা- 

ধির নিবর্তক হয়। তাদৃশ জ্ঞানও যদি 

ভগবন্ডক্তিবর্জিত হয়, তবে তাহ! কোন- 

রূপেই শোভা পায় না, অর্।ৎ ভগবৎ- 

সাক্ষাৎকার ঘটইতে পারে না । জ্ঞানে" 

প্লই যখন ঈদৃশী দশ!) তখন সাধনকালে 
ও কলকালে দুঃখ যে কামাকর্ম ও 

এছোকামাধর্,. হাহা ঈখরে অপিতি..না. 
৮৮০ ২8, 5 

শক 

্ এপার এপ 

তখাহি আমসাগবতে দ্বিতীদস্ন্ধে ১তুথা ধারে 
পণগডদশধ্রো কঃ 

তপন্থিনো দানপরা যশস্বিনে! 

মনশ্থিনে! মঙ্্রাবদ: সুমঙ্গণ12। 

ক্ষেমং ন বিন্বাস্ত বিন| বদর্পণং 

তশ্মৈ হুভবশ্রবসে নমোনম:॥ ৫1 

তপশ্থিনঃ দানপবাঃ বশশ্িনঃ মনশ্শিনঃ মন্ত্র : 

বিদঃ মুমঙ্গলাঃ ( চ পুরুষাঃ) ঘদর্পণং বিন! ক্ষেমং 

ন বিশ্স্তি, সুভদ্ত্রশ্রথসে তন্মৈ নমঃ নম১॥ ৫ ॥ 

তপন্বী, দানশীল) যশন্বী, যোরী, 
জপশীল এবং সদাচারিগণ যাহাতে স্বীয় 

তপন্যার্দিকর্ অর্পণ না করিলে মঙ্গল 

প্রাপ্ত হয়েন না, সেই মঙলযশগ্িন 

পুরুষকে পুনঃ পুনুঃ প্াথাম করি ॥ ৫ ॥ 

শুদ্ধ জ্ঞান।মুক্তি দিতে নারেভক্তি বিনে (৬ 

তথাছি ততৈব দপমন্পধেচতুর্দপ।ধ্যায়ে চতুর্থ-: 
প্লেকং-_ 

শ্রেরঃ হতিং ভক্তিমূদসা তে বিকে। 

কিস্তি যে কেবগবোধলব্ধয়ে। 
*.. ভেষামলো রেপল এব শিষাতে 

নাউদ যথ। স্ুণতুষাবঘাতিগান্ ॥ ৬॥ 

(ছে) বিতো, শ্রেয়; স্ৃতিং (শ্রেরপান্ 

অভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণ|নাং ধর্মার্থকামমোক্ষানাং বা]. 

হতিঃ শরগং যস্যাঃ তাং) ভে (তব) ভঙ্িম্ 
উদপ্য (ত্য) যে। জনা: ) কেবলবোধলঙয়ে 

(জ।নমাত্ গ্রাপর্থং) কিশ-স্ত (শাস্ত্যাসাদি: 
প্লেশং কুর্বান্ত ) সগতূষা বধ ভিগ।ম্ ( খলস গ্রমাণ. 

ধাউং পরিত্যাজ্য অন্তঃকণহীনান্ থানা গান 

ছুযান শংহা:,).বখা। শী জোহা, 



১২৬ | শ্রীঞ্জীচৈতন্থচরিতামৃত। [ হাবিংশ পরিচ্ছেদ । 
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ভা।সাদিগ্নিতঃ) প্লেশলঃ (কেএঃ) এব পরব |. লিরাট্ পুরুষের মুখ বানু উরু ও 

িষ্য, 5 ন অন্তৎ (জ্ঞানং তু ন এব 'ভবতি )0৬। চরণ হইতে সত্বাদিগুণ-তারতম্যে পৃথক 

হে বিভে।! মঙ্গলের হেতুভৃতা র পুথকৃ চারিবর্পের ও আশ্রমের উৎপত্তি 

স্বদীয়। ভক্তিকে পরিত্য।গ পুর্ধাক যাহারা? হইয়।ছে। যিনি উক্ত বর্ণ।শ্রমনকলের 

কেবল জ্ঞানল।ভা্ শান্ত্রাভামাদি-রেশ | সাক্ষাৎ জনবন্বদূপ মেই এগ্রধাশালী 

স্বীকার করে, সুলতুষাবঘাতী ব্যক্তি- | গুরুষকে ভজন করেন না, আিতরাং. 

দিখেন ন্যায় তাহাদিগের এ ক্রেশই | অবন্গ! করেন, তিনি কর্লঙ্ধ অধিকার 

অবশিষ্ট থাকে, অন্য কিছুই লাভ হয় । হইতে ট্যুত ও অধহপঠিত হয়েন 1৮1৯। 

না 9।ড।॥ 
এ আএ পিপি 7 পপি জপ জীবন্ুগ'দশ। পাঙ্গনু করি মনে। 

কুষেম্থুখে নেই মুক্তি হয়ঃবিনা জ্ঞানে 8৭ বন তঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, ভক্তি বিনে ॥৯॥ 

তথাছি মধ্যলীলায়াং বিংশে গঞ্চদশক্পো কৃতং 
খ্রি না 

তা।ণী তানচন ম্-- 

দৈথধা হোষ। গুণময়ী মম মায়াহরতায়]। 

মামেব থে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরপ্তি তে ॥ ্  
1 

তথাহি শ্রীমত্তাগবতে দণমন্বন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে 

পববিংশমোকঠ 

যেহনোহরবিন্বাক্ষ বিযুকমাণিন- 

হুম্যন্ত ভাবাদবিপুদ্ধবুদ্ধয়ত | 

আকসা কৃচ্ছেণ পরং পদং ততঃ 

পতস্তাধে! নাপু তযুগ্মদতঘ,যত॥ ১১ 

০ আপ শি পপি পশলা পপ পাপপীসশিপা পাপা 

| 
| রুঙ্ষেন শিতাদান, জীব তাহা ভূলি গেল || 

মেই দোবে মা ভার গলাব বাঞ্ধিল ॥ 

পাট গস1শ151য ডু, পয় বুফের ০রণ ॥ (বিমুখ ঃ বয়ম্ ইতি মন্যগানাঃ ) তব আস্ত 

91[র-১। এমী বদি গজ নাহি ভজে। | তাবাৎ ( তক্তেঃ অভাবাৎ) আবস্তদ্বুদ্দয়ঃ কচ্ছপ 

স্বপন রিয়া সে তটিরবে পড়ি মজে 0৮01 ০7755155 
ট  সংকুলতপঃশ্ভাদি ) আরুহা না তযুক্মদক্বুয়ঃ (ন 

তি 2 ও চা ও)গদ্কাগবতে গিকিনিডি পঞ্চমা- | আদুতে সুগ্মদজবী যৈঃ তে তাদৃশাঃ সন্তঃ) ভতঃ 

॥ 

মুপবাহরপাগেত্যঃ পুরুষশ্টাআৈঃ সহ। র রঃ 

] চন! যাহারা তে।মর 
চছ।রো জজ্িরে ব্ণ। গুশৈবি প্রায় পৃথ্থক্ 1৮॥ | হেঅরবিন্দলোঢচন ' যাহার! তেোম।র 

| 
| 

তাত্ডে চখঃ ভজে, করে গুরুল দেবন। 1 (ছে) অরবিন্াক্ষ, অনো যে শিমুক্তমানিনঃ 
ৃ 

ৰ 
*! 

প্রতি বিমুখ, তাহানা ঠোমাতে ভক্তির 

আনভব হতু মলিন [চিত্ত হয়, এবং গংনার 

মপ্যে থাকিয়াও আপনাকে খিমুক্ত বোধ 

য.এযাং পুরুষং সাক্ষাদাম্ম গ্রভবমীশ্বরন। 

ন ডদস্ত্যবআণন্তি স্থানাদ্ন্র্ঠ।£ পতন্ত্যধঃ ॥৯॥ 

গুঞযল্য ( ভগবতঃ ) মুখবাকুকপাদেভাঃ গুণৈঃ 
( ধরব পতি: ) আশ্রটঃ (ব্রথচ্ধাপিভিঃ ) সহ করিয়া তোমার পাদ গমের নমাদর 

পৃধক বিপ্রাদঃ চত্যারঃ বর্ণাঃ জাঁজরে || | করে না যাহারা তোমার পাদপন্মকে 

এবং মধো ) যে (জনাঃ ) সাক্ষাৎ আত্মপ্রস্তখম্ সমাদর করে না, তাহাদের গতিও গেই- 

(৮ ঈথরং ন উর্জান্ত সবজানস্ধি (তে) স্থানাৎ রাঃ ; বূপই হয়। ত্বাহারা অতিকষ্টে বিষয়” 
সন্;) অধঃ পতস্। ৮1৯ নি এ সুখ পরিতাগ পুর্জাহ তপস্চ দি ছার 

৭ 
৮০ ১০/৬, 2.১ 



দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । ] 

মোক্ষমমিহিত মত্কুলদন্মাদি উৎকৃষ্ট 
অধিকার লাভ করিয়াও অহঙ্কার বশতঃ 
উহ্থা হইতে আষ্ট হইয়া থাকে । ১০ । 

ব্রষ।। শর্ধ্য নম মায়। হয় অন্ধকার । 
যাহা কষ তাহ। নাহি মায়ার অরধিকার॥১* 

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যয়ে 

সপুচত্ব।রংশগ্লরে!কঃ- 

শখৎ গ্রশাস্থমভয়ং গরতিবে।ধমাত্রং 

টদ্ধং মমং দদসতঃ পরমা্তত্বম্। 

শর্খো ন যর পুরুকারকণান্ ক্রিয়ার্থে। 

মায়! পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমান।। 

তদ বৈ গদং ভগবতঃ পরমন্ত পুংসে| 

রন্ষেতি যদ্বিদুরজঅন্থখং বিশোকম্॥ ১১। 

(মুনয়ঃ) যত ব্রঙ্ধ ইতি বিদুং তং বৈ পরমন্ত : 

গুঃদঃ ভগবস্তঃ পদম্। (তত চত্রদ্ধ) অজঅসুখং 

বিশোকং শঙ্বং গ্রশাস্তং সমম্ অভয়ং প্রতিবোধ- | 
মাং গুদ্ধং সদদতঃ পরম আম্মত্বং (5) ঘর 

মধ্যলীলা। 

ূ 
| 
নু 
| 

২৩৭ 

(ক্ষোভরহিত ) অভয়,ধিশোক,উৎপত্তি- 

বিকারগ[প্জি ও নংগ্ার এই চতুর্কিধ ক 
ফলের [শক কম্মণাগুরূপ শব্দ তাহার 

বোধক হয় খা শুদ্ধ উন্দ্রিয়জনাত্বাদ 
দেযরহিত) রম (উচ্চনী০্ভ[বশুন্য ) 

| কাধ্যমকল ও কারণগণকলের উপরি- 
স্থিত; অধিক কি, আয়ং মায়াও তদভি- 
মুখখ্িত জীবন্বু ঞ পুরুধনকলে অবস্থান 

করিতে লম্জিত হইয়া দুরে পলায়ন 

ৃ করে ॥১১॥ 

| তথাহি শ্রীমন্তাগবতে স্বিতীয়নন্ধে পথমাধ্ায়ে 
 অ্রয়োদশল্লোক2-- 

বিজজ্জমনয়! যন্ত স্থাতৃমীপ্ষ(পণেংমুয়। | 

|. বিমোহিত বিকথস্তে মমাহমিতি ছুধিমঃ 1১২ 

| যন্ত ঈক্ষাপথে শ্থাতুং বিজ্জমানয়া অমুর! 
1 মোয়য়) বিমোহিত।) ( অন্মদাদয়ঃ) ঘর্দিয়ং ম 

অহম্ ইতি বিকথস্তে (চ)॥১২॥ 
(চত্রন্গণি) শন: পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থ; (6): 

ন (আন্ত), মায় চ অভিমুখে (স্থাতুং ) বিলঞ্জ- 

মান! (ই যশ্মাৎ) পটৈতি (দূরতঃ অপসরতি)॥১১ 

মুনিগণ সকল হইতে 

মে তত্বকে ত্রক্ষ বলিয়া জানেণ,মেই তত্ব 

শ্ীভগবানের শির্বিকর্প মত্তারূপ, ব্র্মের 

সাক্ষাৎকারের পর বিচিত্রক্ষপাদি-বিকল্প-। 
বিশেষবিশি্ ভগবানের সাক্ষাৎকার 

হয় বলিয়া, জ্রীভগবৎন্বরূপেরই অন্তর্গত 

রঙ্গ, প্ীভগবত্ম।ক্ষাৎকারের গোপান- 

ব্বরূপ। এ ব্রঙ্গ জানখরূপ অজজঅ- 
স্ুখন্বরূপ,আম্রতত্ব অর্থাৎ সকল আত্মার 

মূল; কারণ, আয্মাই স্বপ্রকাশত্ব হেতু ও 
নিরুপাধিপরমপ্রেমাষ্পদন্ব হ্বেতু মেই। 

সেই রূপে পতীত হয়েন।  শিতাঞশান্ত | 
১, ৮/ ওম 

বৃহত্তম হ হেতু 

মায়া যে ভগবানের দৃষ্টিপথে অব- 

৷ স্থান করিতে লজ্জিত হয়েন, দুর্বদ্ধি 

ব্যক্তিগণ দেই মায়ায় সে]হ্ হইয়া 
“আমি, ও 'আমার' বলিয়। শ্লাথা করিয়! 

থাকে ॥ ১২ ॥ 

পু তোমার হও বাদ বল একবার । 

 মায়াবন্ধ হেতে রুষ্তারে করেন পারা১১ 

ূ 

1 

ৰ 

ৃ তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলামস্ত একাদশবিলাসে 
| সপ্নবত্যাধিকররিশতাক্কধৃতরামায়ণবচনসূ. 
।. নক্ৃদের প্রপ্ে। বন্তবাস্থীতি চ বাচতে। 
ৰ চভয়ং সর্বদ! তশ্মৈ দদ[মোহগ তং মম॥১৩1 

| ষঃ গ্রপন্নত (শরপং গতঃ সন) গষ ১০ 

(তবামি) ইতি সক্কৎ এব (আপি) খে): 

সর্ব গৈ অওযং দদামি মম এড অততগূ।১৩।... 



জীীচেতগ্যচরিতান্বত।.  [ দ্বাধিংশ পরিচ্ছো। 

যে একবার আমার শরণাগত হইয়৷ [( কামিং পথার্থং) দিপতি (দঘ[তি ) সহ্াং 

৬৮1 ৫ ৮৮ ৩ চে ক 

পল ৩০ এ পলা 
8 রি 1 

রখ ২১৮ 
১ 

৮ ৰ 

বলে,কুষ আমি তে।মার', মামি তাহারে | তেখাপি ) অর্থদঃ (পরমা্থদঃ) ন ( ভবতি এব) 

সর্মদা অভয় প্রদান করিয়। থাকে, ইহাই 

আমার ব্রত ।১৩।॥ 

ভূক্তি নুক্তি নিঙ্ষিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়। 
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে বুষেঃরে ভজয় ॥১২ 

তথাঠি জরমত্তাগবতে ছ্িতীয়ন্বৃন্ধে ঠতীর়ধ্যায়ে ৰ 

দশমললেক১-- 

খ্কামঃ সর্ধকামো বা মোক্ষকাম উারধীঃ। 

তীত্রেণ ভক্তিযোগেন জে পুরুষং পরম্ ॥ ১৪। 

সর্ব্যকামঃ মোক্ষকামঃ অকামঃ ( একাসুতক্তঃ, 

ব! উদারধীঃ ( পুরুষঃ) তীব্রেখ (দুড়েশ শ্বতাবতঃ 
বন্ধ! সর্বেধু সাধোযু পরমনাধকতমেন ) তক্তি- 

যোগেন পরং পুরুষং যজেত ॥ ১৪ ॥ 

অকাম একান্তভক্ত, উক্তামুক্ত সর্বা- 
কাম কম্মী ও যোয়ী এবং মোক্ষকাম 
জ্ঞানী যদি উদ্দারবুদ্ধি হয়েন, তবে তীব্র 
ভক্তিযোগ ছারা পূর্ণপুরুষ গ্ীভগবানের 
উপাসন] করিবেন ॥ ১৪ ॥ 

অনা-কামী! যদি করে কষে ভজন । 
না মাখিলেও রুষ্ তারে দেন স্বচরণ। 

কষ কছে আমা ভজে মাগে বিষয় সখ । 

অস্থত ছাড়ি বিষ মায়ে এই বড়মুখ॥ 
আমি বিজ্ঞ এই মুর্খ বিষয় কেন দিব। 

স্বচরণাহত দিএ। বিষয় ভুলাইব ১৩৪ 

তথাছি জ্রীমস্তাগবতে পঞ্মন্থ্ধে উনবিংশাধ্যায়ে 
অষ্টাবিংশয্লোকঃ-_ 

সত্যং দিশত্যার্থিতমর্ধিতে| নৃণ।ং 

নৈবার্থছে! বং পুনয়র্ধিত| বস্তঃ। 
স্ববং বধন্তে তজতামনিজ্ছতা" 

মিচ্ছাপিধানং_নিজপাদপল্পবস্ ॥ ১৫) 

বৎ( হন্মাৎ) বতঃ ( দত্বাৎ অনস্তরং)) পুনঃ (অপি) 
অধিত! (ভবতি)। অনিচ্ছতাম্ (অপি) ভজতাম্ 

ইচ্ছাপিধ।নং 

পল্লপবদ্ (এব) স্বয়ং বিধত্তে (তেত্যো ঘদাতি) ॥১৫ 

(নর্ঘকাসসমাপকং ) নিজপা্- 

ভ্ীভগবান প্রার্ধিত হইয়া কাম 
মনুষযার্দিগকে প্রার্থিত বসত প্রদান করি- 

লেও নহস। পরমার্থ গাদন করেন না। 

কারণ, তাহাদিগের প্রীর্ঘিত লাভের 

পরও পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা দেখা যায়। 

কিন্তু মীহারা নিক্ষামভাবে উপাসন। 

করেন, ত্াহার। প্রার্থন। না করিলেও, 
ঞ্ীভগবান্ তাহাদিগকে সর্ববিধ কামনার 

আচ্ছাদক নিজপাদপল্লব গাদান করিয়। 

পাকেন ॥ ১৫ ॥ 

কাম লাগি কৃষ্জভজে পায় রুষ্রমে। 

কাম ছাড়ি দাম হৈতে করে অঠিলাযে॥১৪ 

তথাহি হরিভক্তিহ্বধোদয়ে সপ্তমাধ্যায়ে ফ্রৰ- 

টরিতে অঠাবিংশগ্লে। কঃ-_ 

স্থামাভিলধী তপসি স্থিতোহ্হং 

তবাং প্রাপ্তবান্ দেবমুশীজ গুহ্ম্ | 

কাঁচং বিচচ্বপ্লিব দিবারত্বং 

শ্থামিন কতাথে।হপ্মি বরং ন যাচে॥ ১৬॥ 

স্থানাভিলাধী অহং তপসি স্থিতঃ (হে) গ্রতো, 

কাঁচং বিচি্বন্ দিব্যরত্বম্ ইব দেবযুসীন্ত্রগুহং খ্বাং 

গ্রাপ্তবান্ (অং) কৃতার্থঃ অন্মি ( অতঃ, ছে) 

ক্থামিন্, ( অন্তং ) বরং ন যাচে। ১৬॥ 

হে প্রভো! লোকে যেমন কাচ 

অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ব ৫1 

য়, আমিও তদ্প উৎকু প্যান পাইবার,. 
স্ব) অর্ধ: (সদ্)..নৃণাদ্ অর্ধিকিং, দুদক তপস্যা করিতে, করিতে 2 



বিংশ পরিচ্ছেদ 1]. মধ্যলীলা। 

ও মুশীন্গণের পক্ষে দুর্লভ তদীয় চরণ 
প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব আমি কতা 
ইইয়।ছি, আর কোন বর প্রাণনা করি 
না ॥১১৩॥ 

মংসারে আ্রমিতে কোন 'ডাগো কেহ তরে 

নদীর প্রবাহে যেন কাধ লাগে তীরে ॥১৫ 

তথাহি প্রমন্তাগবতে দমনে অইন্িংশাধ্যায়ে 

পঞ্চময়ে কঃ 

মৈবং মমাধমন্ত।পি দে বাচাতদর্শনম্। 

বিমমাণঃ কালনগ্। কচিংতরতি কশ্চন ॥১৭॥ 

মৈবম্ অধমন্ত ( নীচন্ত) অপি মম অচ্যুত- 

দর্শনং শ্তাৎ এব। (যতঃ) কালনগ্ত। [হমাণঃ 

কশ্চন কচিৎ তরতি | ১৭) ] 

আমি (অক্রুর ) অধম কংসের দূত 

ইইলেও বঞ্চিত হইব মনে করি না, কিন্ত 

প্রীরুষ্ণের দর্শন লাভ করিব। কাল- 

প্রবাহে নীয়মান হইয়াও কেহ কখন তীর 

গুপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৭॥ 

কোন ভাগো কারে। সংসার ক্গয়োন্ুখ হয় 

সাধুনদে তার কুষে। তি উপজয় 1১৬। 

তখাহি প্রীমুগবতে দশবন্ত্ধে একপঞ্চাশ 

স্বমোহধ্যায়ে অিপঞ্চশত্থমপ্রে(ক 

ভবপবর্ণো,ব্রুহতে। বদ! তবে 

জনস্ত তর্ছাচযুতসৎসমাগম;। 

সংমঙ্গমে। বর্ছি তদৈব সদগতৌ 
পরবরেশে ত্বরি জাতে রতি: ॥ ১৮। 

(ছে) ফচাত, অ্রমতঃ (সংসরতঃ ) জলন্ত হা 

( স্বরসুএ্রহেণ ) তবাপবর্গঃ ( ভবস্ত অপবর্ণ; অন্তঃ) 

তবে তর্ছি সংসমাগমঃ ( সঙাং সঙ্গঃ সাং) যা 

সংসঙ্গমঃ (তবেং) তদ। এব মদ্গকে। পয়া বয়েশে 

দি স্তিঃ জায়তে॥ ১৮। 

১০৫8. 
এক, ০ ০০-4 ও 

চা ঢা 

টপ 

্ 
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১ 
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২৩৯ 
বাজরা 

করিতে করিতে যখন কোন ব্যক্তির 
নার ক্ষয়োন্ুখ হয়, তখন জাতরতি 
গাধুর সঙ্গ লাভ হয়। জাতরতি সাধুর 
নঙ্গ ল/ভ হইলে, তাহার কুপায় কাধা- 
কারণনিয়ন্ স্বরূপ তোমাতে রতি উৎ- 

পর হয় ॥১৮॥ 

কফ যদি কপা করেন কোন ভাগাবান। 

গুরু অন্থ্য'মিরূপে শিখান আপনে ॥১৭| 

তথাহি আদলীলাযাং গ্রাথমে উবিংশক্সোক-. 

ধৃতং ভ্রমস্তাগবতবচনম্-_ 

নৈবোপযস্তাপচিতিং কবয়ন্তবেশ 

অন্ধায়ুধাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ প্মরস্তঃ | 

যোহন্তরবহিত্তনুভৃতামণ্ডতং বিধুব- 

র্চাধাচৈত্তাবপুষা স্বগতিং ব্যনক্ি॥ ১৯॥ 

সাধুসঙ্গে কুষ্ভূক্কো শ্রদ্ধ। যদি হয়। 

ভক্তিফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয় ॥১৮ 
তথাহি প্রীমন্তাগবতে এফাদশস্বত্ধে নিংশপরি- 

চ্ছেদে অইমক্লোকঃ-_ 

বয্চ্ছয়। মংকখাদৌ আ।তশ্রদ্্ত যঃ পুমান্। 

ন নির্ষিয়ে। নাতিসকে। ভক্তিযোগইন পিদ্ধিদঃ ৪২০ 

যদৃচ্ছয়! যকখাদৌ ডু জাতশ্রান্ধ: যঃ পুমান্ ন 
অতিসক্তঃ ( দেহগেহকলতাদিযু অত্যাসক্তিঃ) ন 

নির্বি্ং জন্য (জনসা) তক্তিষোগঃ সিখিগ! 

( ফলদ: তবত্তি )২৯ ॥ 

যিনি বিষয়ে অত্যাসক বা অত্তি- 
বিরঞ্ত নছেন, তাদশ ব্কিরই ফোন 

ভাগ্যে নাধুসক্গে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে, 
ভক্তিযোগ লাভ হয়, এবং তাহার এ 
ভক্তিযোগই সিদ্ধিপ্রদ অর্থাৎ পোমোধ” 

পাদক হইয়া থাকে ॥২॥ 

মহতকপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয় ) 

উদুবেরজ.সংসার-নাযায় কষ) 



১৪০ 

|দশয্লো ₹১-- 
র$ুগনৈতৎ তপসা ন যা 

গ চেজায়। নির্নপণাদ্গৃহাদ না । 

ন চন্দন! নৈব জলাগিকমো- 

[বন। মহৎপাদরজে|হভিষেকম্॥ ২১৯৪ 

(গে) রহূগণ! মহুৎপাদরজেইভিষেকং 

বিন। এনৎ ('ভগবৎসংজ্ঞং তবং ) ছ
ন্দস! (ত্রঙ্গ- 

চধ্যেণ) ন. গৃ€াৎ (গাহস্ছন )ন, তপন! (€ খাণ-। 

প্রস্থেন) ন, নির্ধপণাৎ (সন্নযাসাৎ ) ন. ইজায়। 

' (তত্র তত্র তত্তদ্দেনতোপাসনয়।) চ নং জলাগ্ি- 

শু: (উপাসিঠিঃ) ন যাতি (প্রাপ্তি ) ॥ ২১) 

| হে রহুগণ । নাধুর চরণরণু দ্ব।র! 

অভিবেক ভিন, ব্রশ্ষচষ্য গ।হ্, বাণপ্রছথ 

ব। মন্ধ্যাস ছ|রা, নেই দেই কম্মের নেই 

নেই দেবতার উপানন। দ্বার।, অথবা 

জল, গ্রি ও সর্ষের উপানন। দ্বার। 

শ্রীকুষ্কে প্রাপ্ত হওয়া যায় ন।॥ ২৯ ॥ 

তথ প্রীমন্ক|গণতে সপ্রমন্কন্ধে পঞ্চমাধ্য।য়ে 

পঞ্চবংশপ্লো ক 

| নৈষাং মাঁতিন্ত।বদুরুক্রমাজিঘুং 

স্পশত্যনর্থাপগমেো বদর্ঘঃ | 

মীদসাং পাদরজোহভিষেকং 

নিঞ্ষঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ২২ ॥ 

নিধিঞচনান1ং (নিরঞ্তবিধদাতিমানাপাং) মহী- 

স্লাং (মহততনানাং) পাদরজোইনডিযেকং (পদরজস। 

আভষেকং) যাবৎ ন বৃমীত তান ( শ্রতিবাক্যতে! 

ক্ঞাতে আপি) এবাং ( গৃহাসক্তান।ং ) মতিঃ উক্ক- 

জ্েষাভিয,ম্ (উক্রমস্য অজিব্ং) ন ম্পৃণতি 

( প্রাপ্জেতি, অপস্তাবনাদিভিঃ বিহপ্তত:) অনর্থাপ- 

গম? (অনথম্য তৎম্পশবিদ্বন্ত অপগমঃ) যদর্থঃ (ষস্য 

জজিবস্পর্শিন্য। মতে অর্থ গ্রয়োগনং। মহদু- 

গ্রাভাবৎ ন তৰনিশ্চহঃ নাপি মোক্ষঃ তেব 

শিতার্থ/ ১1 ২২। 

হী াচৈতম্যচরিভাস্বৃত | ৰ ছাধংণ পরিচ্ছেদ | 

ৃ যাণৎ বিষয়াভিম।শরহিত এাঞধুগণের 
। ঢরণধুলি ছারা অভিমেক না হয়, তাবৎ 
ূ গঞের পাদপন্মে মতি হয় না। 

| উ।কফের পাদপঞ্জে মতি জ্মিলেই কল 

র আনথের নিধি হইয়া বায় ॥ ২২ ॥ 

তু আাধুনঙ্গ সর্বাশঞ্জে কয়। 

গরম(এ নাগুনঞ্গে নর্বমিদ্ধি হয় ॥ ২০ ॥ 

। তথাহি শ্রীমন্ত।গবতে প্রথমন্দ্ধে আষ্টাদশাধ্যান 
| অয়োদশঙ্লোক2- 

|. ঝুলায়ম লবেনাপি ন স্বরগং নাপুন্পম্। 
ৰ 'ডগ্বতসাঙ সঙ্গস্য মধ্ত্যানাং [কমুতা শষ ॥২৩॥ 

ভগবত্সঙ্গিস্গস্য (ভগবৎসঙগনে। বিষুভ প্রাঃ 

| তেষাং সঙ্গস্ায) বেন ( অত্যপ্নক।পেন) অপি 

শ্বথগং ন তুলয়ম (মমং পশ্বাম:) অপুনর্ভবম্ 
(অপি) ন (তুলয়াম) মঞ্যানাম আশিষঃ 

(রাঙ্জ্যাস্াঃ ) (কিমুত ॥ ১৩৪ 

| বিঞুভক্তগণের অভা্ নঙ্গগ থে 
(ফর গরদান করে, তাহার সাহত শ্বগ 

র ব। মোক্ষের তুলনা হয় না। মরণশ্ীল 

। মানবগণের তুচ্ছ রাজ্যাপিসুখের রহিত 

তুলন। করিপ কিরুপে ১ ২৩ ॥ 

রুঝ রুপ!লু অর্জজুনে লক্ষ্য করিঞ11 

জগতেরে রাখিয়াছে শুপদেশ দিএং। ॥২১॥ 

তথাহি শ্ীবীতামাং অগ্াদশাধ্যায়ে চতসক্টি তম 

পঞ্চযষ্টিতমৌ স্োকৌ-_ 

ূ সর্বগুহাতমং তৃয়ং শৃণু মে পরমং বচঃ। 

ইঠ্টোহনি মে দৃঢমতি ততো বক্ষ্যামি তে ছিতম্ [২৪ 
মগ্ন! তব মন্তকে। মদ্যা্ধী মাং নমন্তরু। 

মামেবৈষ্যসি সত্যতংতে প্রতিজানে প্রিষ্োহসি মে ॥২৫ 

(ভে আজ্ঞুন ) পরমং সব্াগুখতমং মে বচঃ 

ভূষ়ঃ শৃু। (ধতঃ ত্বংদৃঢ়দ্ মে (হস) ইঃ (প্রিরক্িম:) 

* আস্ত: কে হিং বঙ্ষনি। মনা (মুভি)... পা 
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তা, টং, নন জাম ) খে ( টনি 

খা) পরথ্জানে (পডিগং ফরোছি, ঈত প্রধাদ, 

লাম) দাং এব্জযামি (প্রাগঙ্সি; 8২81২$1 

হছে রঘু !  নর্জাপেক্ষ। গুহতস 

কথা” কারার, তোগাকে লিতেসি। 

আমায় কথা আবণ, কর। তুগি আমার 

অত্যান্ত প্রিয়, তাই তোমার 'ছিত বলি- | 

তেছি। মঞ্চিত্ব হও, মন্তুক্ত হও, আমা- 

রই অঞ্ঠনা কয়, আমাকেই মমস্কার কর, 

ভূমি আধার অত্যন্ত প্রিয়, মতই আদি 
অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি "আমাকেই, 

গ্রাণ্ত হইবে ॥ ২81২৫ ॥ 

পুর্ধ আজ্ঞা যেধধর্শা কর্ম যোগ জান। 

মন সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলরান্। 

এই আজ্ঞা দলে ভক্তো শর যি ছয়। 

নর্যকম্ম তাগ করি সে কুজ 1 ২॥ 

তথাহি হধ্যপীলারাং নবমে এফবিংশক্সোক- 

খুঁততীম্তাগবঞ্জবচনস-” | 
তাবৎ কর্ণাপি কু্বায ন মির্ষিস্ঠেত যাবা । 

মৎকথাশরবপাঘৌ বা অন্ধ বাবর জাতে ॥ ২৯। 

রনধ। শে বিশ্বাস কছে গু নিশ্চয় | 

কুক ভক্তি কৈলে মব কর্ককৃত হয় ।২৩। 

আধা ইনকাগবতে ৮১০৮ একিলা- 
্ার হাহ... ০:41 ূ 

রর ৮৩ ্ | 

(তাহার ছুত্ধে, শাখা ও উপশাখা। 

0351 ১ বউদি, ১২ সত 1277477- গতিতে 

১: ৫. নু ১ 

মা নাতি ৪১০ 2 রা যী 
ণ ন 

৪ টি 

1 ভোনপং বা ইজ 

ত্ধা জচকেজা। (অচাতগ রদ টা 

র্ারহণ: (রেখা ধন, ম পৃথক্ বান 

খেগম রঙ্গের দুলে জখসেচন রি 

পু হয়, যেমন প্রাণের তর্পন করি 
ইঞ্জিয়গণ্র তপন. দিঙ্ধ হয়, তা 

গ্রকযেঃর পুজা করিলেই, সফল গে 
বা সবিতাতের পুল! সিদ্ধ হইয়া থাকে 

্ 

শ্রন্ধাবান্ জম হয় ভক্ষে] পহিকাডী 7, ঃ 
উত্বম মধ্যম কনিষ্ঠ জনক! অনুমান 

শান্তযুকো লুনিুণ £ শ্র। যার।.. 

উপ্তম অধিকারী যেই, তার সংারিণ 7 
শান্্রযুক্তি নাহি জানে গু আগ্জাতাদ্।.. . 

মধাম অধিকারী মেছো রহাকারাবাধ 
যাহায় কোমল শ্রষ়্া যে কণিষ্ঠ জম 1 

ক্ষমে ক্রমে তিহো ভক্ত হইব উত্তম. ॥ 

উথাহি ভককিরসা মতি রাজা 
দ্বিভীরগহ্ধ্যাং একাদশদবাদশৌ লোকে. 

শাস্ত্রে হুক ৮ মিপুধঃ সর্বাথ। দৃনিশঃ 1.1 /উ 

| পরোক্ষ হধিকাদী, বং স তক়াবুত্ধমো নী 

ধঃ শান্তাদিখনিপুপঃ শর্ধ পর্ধাধান্ স থু দধানা 9), 

থো ভবে কোমল!  কদিকট চা 

-খঃ শান বুক ও দিপুণ)( প্রবীণ ১ র 
করেল সধরবিচাবেণ ০ রি 



২৪২ জীরীচৈতন্যঠরিত।মৃত | ৮ খাঁন পরিজ 
০০০০ এ, ৮ িপিশ্পপপাপ শীী্পপীশপপাপপী শিীপিীট? 

ভে, একা) সঃ কনিষ্ঠ (আধকানী) পিগন্ততে | কুপা উপেক্ষ। (চ তাঃ) করোতি সঃ মধ্যম: ॥ ঘঃ 

(কথাতে) ॥ ২৮২৯ । জয়ে (হিং প্রীণয়তুম্) অর্চায়াম্ এব শহৃযা 

খিল শানে ও শান্রাপগণত যুক্তি পুজামূ ঈহতে তকেসু অগ্েষু চ (পুজং)ন 

বিন);গে [সেম নিএুণ) 'তহপিগার, (ঈছতে) সঃ প্রাকতত (কন) স্বতঃ ॥5-1৩১৩হ। 

সংপনানচার, এসং পুরুষার্থর্িচার রা | ধিশি বর্দুভূততি আত্মার ভগবস্ঠাৰ এবং 

তখবানহ একমত উপাস্য ও ৬ণাতর | আত্মন্ব্ূপ ভগবানে মর্কভুতকে দর্শন 

বিষয়) এইরূপ নিশ্চয় ধার দুঢ়াতর এবং | করেনঃ ঠিনিই ভাগবতোভম | যিনি 

বিশ্বাস গুগড় হইয়াছে, তিনিই উক্তি] ঈশ্ছরে, ভক্তকে অজ্ঞে ও দ্বেষকারিতে 

বিষয়ে উত্তম অধিকারী । যিনি শাস্ত্ে | গ্রেমঃ মৈএতা ও উপেক্গ। করেন, তিনি 

. ও শান্্রতুমোদিত যুকি গাদর্শনে বিশেষ | মপ)ম ভগ । বিনি হরিতোষণাথ এতি- 

নৈপুণ্য লাভ কারচত পারেন” লাই. | মাতেই শ্রদ্ধ! নহকারে পুজা করিয়া 

কিন্ত শ্রদ্ধাবান «হইয়াছেন, তিনি মধ্যম] থাকেন, কিন্তু তন্চক্ত ও অন্য ব্যক্তি 

অধিকানী। শান্তর ও শান্জান্গত যুক্তি | মকলে তাহ। করেন না, তাহাকে কনিষ্উ 

গাদর্শনে নৈপুণ্য লাভ দূরে থাকুক,ধাহার 

বিশ্বাম কোমল অর্থ1ৎ বিরুদ্ধশান্্র বা ৃ মর্ন মহাগুণগণ বৈষবশ্রীরে 

যুক্তি ছারা খধাঁহার বিশ্বান 'আনায়।নেই 

শিথিল করা যায়, তিনি ভক্তিবিষয়ে 

কনিষ্ঠ অধিকারী ॥ ২৮২৯ | 

ভপ্ত বলা যায় ॥ ত০।৩১।৩২ ॥ 

রুখেরে এলল ৭ দৈষ্বে নবানে ॥€৩ ॥ 

তপাহ আধিলীলায়াং পঞ্চমে পঞ্চমক্লোকধৃতং 

শ্রীমস্|গবত৭9৭ম্-- 

রতি, ধোম, তারতমে] ভতী ভিরতম | | যহ্যাস্ত ভক্ততগব্ত্যকিধন। 

একাদশন্কঙ্ধে মপার করিয়াছে লক্ষণ 0২৫7 শর্বেণ নৈশ্তত্র সমসতে স্রা5। 

তথাহি প্রীমন্তাগবতে একাদশস্কন্ধে খিতীয়া- 415 
ধ্যায়ে পঞ্চচতপিংশাদিয়্লে। কাত মনোরথেনাসতি ধাবতো বাঃ ॥ ৩৩ 

বাছা সেই মব গুণ হয় খৈষবলক্ষণ। 
তালি ভগবত্য।ম্গ্গের তাগধতোজমঃ ৩৩) 
775 মব কহ ন। যায় করি ধিগ্দরশন ॥ 
ঈশ্থয়ে ভরগীনেু বণিশেধু দিষৎগ্ চ। 

ৰ . ক₹প।লু, অঞতগ্রাহ, নঙ্যনার, মম । 
গ্েষমৈবী কৃপোপগেক্ষ। য় চযোঠ ন ধাম) 0৩১ টি 

*অর্চায়মের হরয়ে পুজা যঃ এন্ধয়েহতে। নিদে।ষ, দান, সু শুচিং অকিধন ॥ 

ল তত্তকতযু চাগ্ভেযু স তত; গ্াকৃতঃ শ্বতঃ ৪৩২ চার্কোপকারক, শা বকঁষেকশরণ । 

যঃ সর্মহতেবু আত্মনঃ ভগবপ্তাবং পশ্েং অধম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড় গুণ ॥ 

[ অপুন্ধবতি ) আত্ম ভবতি ভুঙানি (চ অন্থ- মিতভুক্, অগ্রীমত্ত। মানদঃ অমানী। 

তবতি ) এবং পগবতোবমঃ। যঃ ঈঙববে (ভগ গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী)২৭ 

বস্ঠি) তদধীনেধু [ত্তগবন্তুক্রেধু) বালিশেধু (অজেবু) তথাছি প্রীমন্তাগঝতে ততীর্ণ্জে পঞ্বিংশা- 

, খিধৎই.( তগবন্তকগ্গেষিযু) ব (6) জষ দৈতী । ধা বিংশ. 



স্বাংশ পরিচ্ছেদ । ] 

তিতিক্ষবঃ কারুণিকা; সুহান? সর্বদেহিনাদ্। 

আঅজাতণন্রবঃ শান্তাঃ লাধবঃ সাধুভূষণ।১॥ ৩৪ 

তিতিক্ষণ করুণিকা: সর্লাদেহিনাম্ স্হদঃ 

অঞজাভশনতরণঃ শাস্তাঃ ( শমদমাধিস্াধনচতুষ্টয়- 

সম্প্নঃ) সাধুভ়ষণাঃ (স্বয়ং সাধবোপি যে সাধুন 

মন্কান চ ভূষয়ন্তি মানয়ন্তি। ঠ) সাধবঃ 

। উচাস্তে )॥ ৩৪ ॥ 

বহার মহিযুদ্। করুণাশল সুজ, 

আঞাতখকু। শমদম|দি চতুউয় মধননম্পহ 

এবং নাধুখাণের মন্ম।শকীীত ৭ 2হাদিখকে 

নাধু বলে ৩৪ ॥ 

তথাহ গমগ্কাগধতে পঞ্চনন্তকধে পঞ্চমাধ্যায়ে 

পি ঠীয়শ্্রে। ক 

ম5দগেনাং হবমাভপিমুক্তি 

গ্ুমোছছারং যোযঠাং লংললগম্। 

মহ1শ্তে সম০তাহ প্রশান্ত! 

বিমার 251: সাধবে। থে ॥ 6৫ 

মহণ্নেব।ং বিখুকেই ছ্বারম্ আহঃ যোষিহাং | 

মনিসগম্ (মে মঙ্গনঃ হেয় লঙ্গত) তিমোদ্ারং 

প্রখাস্ত'ঃ 

বিমহবঃ শুলদঃ মাধবহ ভে মহান্তঃ ॥ ৩৫ ॥ 

( হমপঃ সংসার গারং ) যে সমচণ্তাঃ 

আম্ভদের বাহিলেন। হে গ্রহণ 

গথিছের। মহত্েপাকে ভগবতগ্াপ্রি৫ 

এর, মেমিৎণগিগণের আঙালে 

গু।প্রিত ছ্বারম্বসপ বলিয।ছেন। 

দাম, 21, 

নরক 

নত 

বেশুধুগীণ এছ তুর, 

ত1হ[বই মহান ॥ ৩৫ ॥ 

ভক্তি জন্মামুল হয় সাধু 1২৮। 

ভথাহি মধ্যললায়।ং ছাবাশে অ্রশযে!ক- 

ধৃতঃ শ্ুন্াগধভবচনম্-- 
ভবাপব্গো জমতে! যদ! বেজ 
জনন তর্হাচুত মংসমাগমঃ। 

অংণঙ্গমো ধর্ি তদৈব লদ্গতো . 
। শীয়াবয়েশে তরি জারতে বুতিঃ॥ ৩৬) 

মধ্যলীল।। 

| 

র 
র 
ূ 
| 
ূ 

| র 
: 

ৃ 
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ূ 
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র | হে 
ৃ 
| 

ূ 

২৪৩ 

তখাছি শ্রম্াগবতে একাদশস্কন্ধে দিতীয়া- 

ধ্যয়ে (আশক্রোক 2 

আহঃ আঅভন্তিকং কষেমং পৃন্ভামে। ভবাতাহিনঘাঃ। 

সংনারেহ শন ক্ষণ!ধোহাপ নখগঠ সেবধিনুশিস্ ॥৩৭ 

অহ (পুনঃ ভবদশনন্ত দুর্শওবাৎ) অনথ!ঃ 
আন্যন্তিকং (নিরাতখন*) ক্ষেমং ভবতঃ পুচ্ছামত | 

আশ্বন সংসারে ক্ষণ (ক্ষণকালছবঃ) আপ 

সতসঙ্গঃ নূণ'ং সেবাধঃ ( সর্বাভীঠপঃ নিধি )8৩৭ 

গবদ্যন্ডের দশন দু ভ বলিয়াইঃ 

নথ আমিগণ ! আননাদের নিকট 

সঙ্গণে ভিঞ্ঞানা করিতেছি । 

এধুতগ সমুষাত 

এণেব সর্কা(ভ8দ শিছন্বতিগ ॥ ৩৭ ॥ 

কৃ, 

শে এ তখায় 

এইট আনবে ক্গথাদিও ও 

গাম জগ্যে, ভি হে। গুনঃ মধ্য অঙ্গ 1২৯ 

'তনাহি আনিভিলায়।ং প্রথযে ভ্িংখযোবধৃতঃ 

আপ গ 1হবচনম্-- 

সতাং গ্রসন্গাম্মম বীর্যাসংবদো 

ভবন্তি হাংকর্থরলাযন1: কথা?। 

ত্জোবণাদাশ্বপনর্গণখ প 

শ্রচ্ধবতিভক্িনগ্রক্রমিষ্যতি ॥ ৩৮ ॥ 

পাসগণ এস রা হষাভক্ত আর ॥৩০| 

'থাতি উচসাগরতে 

পায়ে পপর নাশতআকই- 

ততীযস্কন্ধে একজিংশা, 

2৭12) ছাবন্সোতে। বঙ্ধশ্চান প্রণালি তত। 

যো 
5১ 1৩৯৪ “নস মং পথে হখ। তিৎ অগহ 

যথা ঘো'্যসল্গাং খা তংসঙ্গিলঙ্গ হ:(যে (যত, 

গগিনাং সঙ্গহহ ) 5 নে 

তগ1 অন্ত গ্রলঙ্গতঃ জঙগ গস মোহাদিঃ) ন 

পুণসং মেঃ পঙ্গঃ 

(ভবেৎ )15৯॥ 

যেবিৎনঙ্গ এবং "হাহ র সঙ্গীর লর্ 

জিন শ্চানিষ্টকর 1. এই ছুই পুরুষের 



কজপজাহীত আতা 

২9৪. উঞিদেতরটনিয় মুত। ৮ সক ডে ৪ ্ 

এ ্ / হারা অেডিরাধ। 
৪ গ্ঃ 

পর্গে যেমন মোহ ও বন্ধন হয়, আন 
ব্যক্তির সঙ্গে তদ্রুপ হয় না$ ৩৯1 

তখাছি ততৈব ত্রধন্ত্িংশতুস্তিংশো শ্লোকৌ-- 
ধতাং শৌচং দয়! মৌনং বু্ধি্ীঃ প্রর্শঃ গম|। 
শঁগে। দমে! তগপ্চেডি বৎদঙগাদ্ধাতি সঙ্জনদ 88০1 

জেখণানেধু হৃঢ়েমু খণ্ডিতাত্বনবসাধুযু। 

সঙ্গং ন বুর্যযচ্ছেচোহু যোবিৎভ্রীড়ামৃগেষু চ 0৪১৪ 

|  হংসঙ্গাৎ সত্যং শৌচং দয়! মৌনং বুদ্ধি) সঃ 
বরং হশঃ জম। শমঃ দম? ভগঃ চ ইতি সঙ্সং 

বাতি । ভেযু অপাত্তেতু মৃঢেযু অসাধুহু খণিভায 

€ দেহাস্থবুদ্ধিযু) যোযিংক্রীড়াখুগেযুে ধোবিতাং 

জীড়ামুগঃ ইব আধীনেধু) শোচোষু সঙগং ন 
বুর্া।ৎ॥ 8,18১ ॥ 

যে অনৎমঙ্গ বশত্ঃ নত্য, শৌচ, 

. য়া, মৌন, বুদ্ধি, লব্ডা) শ্রী, যশ, ক্ষমা, 
শম, দম ও রশ্বর্যয সকল বিনষ্ প্রাপ্ত 
হয়। যাহার! অশান্ত; মুঢ়,অগাধুঃ দেহে 

আতবুদ্ধিবিশিষ্ট এবং ক্লীড়ান্বগের (বান- 

য়ের) ন্যায় কামস্ত্রীগণের অধীন ও 

শাঁকার্থ, তাহাদের সঙ্গ কদাচ করিবে 

1818১ | 

 গথাহি ভকিরসাযুতপিত্দী পূর্কাবিভাগে 

[উীয়দহ্যাম্ এক পঞ্চাদপাকে ফাত্যায়নসংহিতা- 
টনদ্-.. 

ধরং হুইবহজালাপঞ্জয়ান্ত-ব্যবস্থিতিঃ। 

ন শৌহিচিন্তাবিগুখঘনমংবালনৈশসঙ্ ॥ ৪২ | 

' ছঙবহ্ঙগালাপঞয়ান্; ব্যবহ্থিতি: ( ফিশেষেপ 
ইধাসঃ) বয়ধ। শৌরিতিস্তাবিমুখজনসংবাসবৈশলং 
শৌনিঃ ক: হসা কিঞিছ চিত্ত: অপি বিমুখঃ 
£ সদ্য তেদ সংব(স/ সহষালঃ এব বৈশসং পড়!) 
টি সোডা) ॥ ৪২। 

খাঙ্দিত ভুতাপনের শিখা প্ 
নর মধ্যে অয্দথাম, করিতে, হযে, 
চারা তন ন-৮ বি ২) দৃও ..কাদ্ব] ননারাসিমার ওল 

ভাল, তথাধি দেন ::8) কচি খিছুখ- 
জমের সহবাম রূপ ব্লেশছোগ করিতে 
নাহয় ॥৪২। রি 

তথাহি গোখামিপাধোকঃ প্লোকপাদঃ-- 
না ভ্রঙ্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ কচিগপি 

ভগবস্তক্তিহীনান্ মনুযা।ন্ ॥ ৪৩॥ 

তগবন্তক্িহীন।ন্ ( গতএব) ক্ষীণপুপ্যান্ মনু. 
যা।ন্ কচিৎ ( লৌকিককার্যাদৌ) অপি ম!(ন) 
্রাক্ষী: (দৃষটবান্ স্বমিতি ) ॥ ৪৩। 

ভগবস্তুক্তি হীন ক্ষীণপুণয মমুয্যগণকে 
লৌকিককার্ধ্যাদতেও দেখিবে না 18৩৫ 

এই. যব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ন। 
অকিঞ্চন হঞ]1 লয় কষে কশরণ | ৩১ ॥ 

তথ|হি মধ্যলীল|য়াম্ অষ্টমে সপ্তমখোকধৃতং 

শ্রীগীতাবচনম্-_- 
সর্বধন্দান্ পরিতাজা মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্ব্পাপেভে।। মোক্ষয়িষা।মি ম| 6:8৪ 

৬৬"বৎসল, কৃতজ্ঞ, মমর্থ, বদান্। 

হেন রুষ্ছাড়ি,পপিতন।হছি ভে অন্য ॥৩২ 

তথাহি শ্রীমস্তাগবতে দশমস্বন্ধে অ্চত্বারিংশা 
যায়ে বড়বিংশঙ্লোকঃ__ | 

কঃ পঞ্ডিতত্বদপরং শরণং সমীয়াদৃ- 
তক্তপ্রন্বাদুতগিরঃ ছহদঃ কতজাৎ। 
সর্ধান্ দধাতি দধদে! তজতোহ্তিকামা- 
নাষ্ানমপ্যচয়(পচয়ো ন ধন্ত॥ ৪৫৪ 

(যঃ) ততঃ (ভদ্তে ) জুস্বদঃ (নুহঙে ) 

সর্ধান্ অভিবামান্ নন্মানম্ অপি দদাতি ধ্ত 

উপচগ়াপচত্টো ন (২2) ছকপ্রিদ্জাৎ খডগির? 
ভুষদ: কতজাৎ ত্বং ( তস্বঃ) জপরং কঃ গত 

শরণং সমীযাং ৪ ॥ . ণ 

খনি, রা ঠা 
এম 

(৬ টা 



ঘি পাজি: 
রঃ ১ 04 ॥ থে ৭৬০. 

্ঃ হখলীজা। 5, 
র্ নি 

বাহার হ্থাব বাঁ বি মই নেই ত্তপ্রিয়, | তবাস্থীতি ধন যাড। বন বিধস। 
সতাবাকা, সুহৎক্কৃতজ । তোম। ব্যতীত 

অপর কাহাকে কোন্ পণ্ডিত ব্যণ্তি, 

শরণ লইয়া খাকেম ?7 ৪৫ 

বিজ্ঞজনের ছয় যদি কৃষ্গুণজ্ঞান। 

অন্থ তাজি ভজে তাতে উদ্ধব প্রমাণ 1৩, 

তথাহি প্ীমস্তাগবতে তৃতীযস্বদ্ধে দ্বিভীয়াধা।য়ে 

জমোবিংশক্লোক 
কাতে! ঘকী বং গুনফাজাকুটং 

জিঘাংদয়াহপারয়গ পাসাধ্বী। 

লেভে গতিং ধাক্রাচিতাং ততো ইগ্তং 

কংব! দয়ালু, শরণং অজেম॥ ৪৬॥ 

অছে! (আশ্চরধাং দয়ালুতায়াঃ) জিঘাংসয়! 

(হস্তম্ ইচ্ছ়। অপি) স্তনকালকৃটং (স্তনয়োঃ 
সম্ভূতং কালকুটং বিষং) যং (শ্রীত়ুঞম্ ) অপারয়ং 
বকী (পুতন1) অসাধবী (ছষ্টা) অপি ধাক্রাচিতাং 
(ধাত্রাঃ যশোদায়াঃ উচিত্তাং) গতিং লেতে (তপ্ত 

বেশমাত্রেণ ধঃ সদ্গতিং দত্ববান্) ততঃ অন্ং 

কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৪৬। 

ছুষ্টা পুতনা গ্রাণবিনাশের জন্য 
ধাহাকে স্তনসম্ভূত কালকুটবিষ পান 
করাইয়া! জননীযোগ্য গতি লাভ ফরি- 

য়াছে। সেই কষ ভিন এমন দয়ালু 

আর কে আছে-যে তাহাকে ওজন 
করিব? ॥ ৪৬ ॥ 

শরগাগত অকিঞ্চনের একই দঙ্ষণ। 

তার মধ্যে প্রবেশয়ে' আন্সমপণ ৩৪। 

তথাছি হরিতক্িবিলাসম্ এফাদশবিলাদে 

পধঘশাধিক চতুঃশতাফঘৃত বৈধ্যবপ্রবটননসূ-_... 
আছুকুলান্জ সত? প্রাতিকূলাবিবর্জনম। 
সকিবাতীতি সা পা বরগং, ট ॥ 

তংস্থাণগাজিউত্তঘ| দোদতে পঃণাগণ্ঃ ॥ ৪ 

আনুকুলাস্ত ( তগবন্ততঙ্জনানুকূলতায়;) সং? 

( কর্তন্যত্বেন নিম) প্র তিকৃলাবিবর্জানং (গদপ* 
রীচন্ত বর্জনং) গোপনে (পডিত্বেন) বয়ণং 

(ম্বীকরণং গ্রঃখনং ব|) তথা (বিশ্বাপরূপে গ্রীত্তি, 
রূপে চ সখ্য) রক্িষাতি ইতি বিশ্বাস আখ 
মিক্ষেপকাপপণ্যে ( আত্মন; মিক্ষেপঃ সম্পণগ। 

কার্পণ্যধ ভগবন্ রক্ষ রক্ষ ইত্যাদি গ্রকারেখ কার্ড, 

ত্বম) ইতি হড়বিধা! শয়গগতিঃ। ত্বব (জহদ্) 

অন্ন ইতি বা বদগ্ সখা এব দসস! হিং ভা | 

(দেহেন) তৎস্থানং (তন্ত ভগবত? স্থান প্র. 
মধুরাদিকম) আশ্রিতঃ (লন) মোদতে (৭ 
আনন্দম্ অনতবতি লং) শরগ[গ্ঃ॥ 8৭18৮ 1. 

অ।নুকুল্যের স্বল্প অর্থাৎ ভগবজ্তক্ত- 

জনের কর্তধ্যতার নিয়ম করণ,তদ্বিপরীণত্ত 

কর্মের পরিত্যাগ, রক্ষা! করিবেন বলিয়, 

বিশ্বাসকরণ, পতিত্তবে বরণ, আত্মনিবেদন " 

ও কাতরতাপ্রকাশ এই ছয়টির নাম 

শরণাপত্ত। হে ভগবনৃ! “আমি আপ- 

২. 

নার' ইহ! যিনি বলেন, মনে মনেও সেই+, 

রূপ জানিয়া থাকেন এবং মধুরাদি স্থান 

আশ্রয় করতঃ আনন্দোপভোগ করিয়া 

থাকেন, তিনিই শরণাগত ॥ ৪৭18৮ 4. 

শরণ লঞ কয়ে কষে আত্মসমর্প ৭1 

কফ তারে তৎকালে করেন আত্মসম (৫... 

তথাহি গ্রীমন্তাগবতে একাদপস্কন্ধে ফোন... 

রিংশাধ্যাক্নে চতুন্তিঃপক়্ে কঃ 
ধর্তো। বণ! ত/কসমধ্বর্ণা 

টি 

নিবেনিভা্থা বিচিকীর্ধিক। দে |.  +: : 
উদাযৃহসং প্রতিপন্যধানো . .. 
পাকার তে ই 15. পরা বেনী ক তাক উপ 

রঃ 
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২ 

(ষ্ং) দিষেদিতাক। ফেব), (গো) 
সন! বিউকীর্বিতঃ( বিশি্ং কর্ত,হ্. ই তরন্ডি। 
ততশ্চ) অমুতত্বং (মোক্ষাঃ) আউপন্তনানঃ সর 
(সং) মাত্বহুগা্গ ( ঘণৈক্যার মৎসদান এর 
ইতি ঘাবৎ) কল্পতে (ধেগাঃ ভষতি ॥ ৪৯ ॥ 

শনুষ্য যখন সকল কণ্ম ত্যাগ পূর্বক 

মেবাভিলাষে পরমাত্মাতে আক্মমমর্পণ 

করেন, তখনই জীবদ্ুক্ত হইয়। মত্নদৃশ 
এশ্বরধ্যতোগের যোগ) হয়েন ॥ ৪৯ ॥ 

এবে মাধনভক্তি-লক্ষণ গন মনাতন। 

ব।হ। হৈতে পাই কৃক্গেম মহাধন 1৩৬। 

তথাছি তঞ্জিরসাযৃন্তসিক্কৌ পূর্ববিভাগে 
ম্িতীরলহ্যা।ং দ্িভীদক্পে কঃ. 

ক্লতিসাধা। ভবেৎ লাধ্যভাবা-স। সাধনতিধ!। 
নিত্যসঙ্ধহ কাবহা প্রাকটাং হাদ সাধ্যত। 061 

কতিলধ্য। (₹তয। ইন্ছ্িযপ্রেরণয়! সাধা! চেং 

ল।) লাধ্যডাব। ( নাধাঃ ভাবং প্রেমাদরূপঃ যয়া 

সান তু তাবলিক্ক।) সাধনাতিধ! তবেৎ। হৃদি 

নিত্যসিক্ধলা ভাবত প্রাকটাং সাধাতা॥ ৫*॥ 

ইঞ্ছিয়গণের প্রেরণা দ্বারা! সাধশীয়। 

সামান্যভক্তিকেই মাধনভৃত্তি কছে। 

: এতদ্বারা ভাব ও প্রেম মাধা হইয়ানে, 
এজন্য উহার সাধন নামটি অর্থ। ভাব 

এ ও প্রেম সাধা বলাতে, ত্র] কত্রম' 

এই একার জম উপস্থিত হইলেও হইতে 

পানে 2 বাস্তবিক উহ নিত্যািদ্ধ বস্তু, 

উহার কোন সাধন নাই । কিন্তু জিবের 

আদয়ে লুঙ্কা।য়িত প্রেমের উদ্দীপন কর" 

ণের নাখ না ॥ ৫৮ ॥. 

. আব্গাদিভিয়। তার রপ লক্ষণ 

তটন্থ লক্ষণে উপকার ্লেমধূন-॥ 

নিত/স্ফি, কধাপেরম-সাখ/ কু য়। . 
ফারগঃনি কড়ি নার, এন্নাকিরে [য় ১১. 

পিচে কত ॥ (রন দি 

সেইত নাখমতকি ্ ড প্রকার, । 

এক বৈধীতক্ষি রাগাদুগা ভক্তি আর ॥ 

রাগহীন জগ ভজে শাস্ত্রের আঙ্জায়। 

বৈধীভক্ষি বলি তারে সর্ধশান্ত্রে গায় ॥৩৭ 

তথাছি শ্রীম্তাগবতে বিদ্ভীরে হারা 
পঞ্চমন্ট্রোকঃ-- ূ 

তন্মাস্তারভ সর্বাধ্ম। ভগবানীশ্বরে! হরিঃ। 
আতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তবাশ্চে্ছতাতয়ম্ 1৫১1 1 

তন্মাৎ (হে) ভারত! অভয়স্ ইচ্ছত1 (জনেন্) 

সর্বাত্বা ভগবান্ ঈগ্বরঃ হরিঃ শ্রোতবাঃ কর্ডিতধাঃ 
চন্বর্বযঃ ৮1 ৫১॥ 

হে ভারত। মোক্ষার্থা ব্যক্তিগণ 
কর্তৃক সর্বাত্বআা ভগবান ঈশ্বর হরিই 
শ্রোতব্য ; বীর্তেতব্য এবং স্মর্তব্য ॥ ৫১। 

তথাহি মধ্যলীলান্পাং ছাবিংশে অইমনবমঞচ- 
শ্নে(কধুতশ্রুমত্ত।গবতবচন তর ম্-.. 

মুখবাহ্রপাদেভ্যঃ পুরষস্যাশরসৈঃ সহ। 
চত্বরে৷ জঙ্জিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥৫২ 
ধ এব।ং পুরুষং স্ষাদাত্ম গ্রভবমীস্বরম্। 

নম ভজস্তাবলানস্তি স্থানাদ্ভাঃ পতজ্তাধঃ ॥৫৩। 

তখাহি ভঙ্জিরসমৃতপিন্ধো পূর্ববিচাগে 
দ্বিতীকলহধযাং পঞ্চমাক্কধৃতপপ্পপুরাণরচনস্-_- 

র্তব্যঃ সততং বিষুন্বির্তুয্! ন জাতুচিৎ। 
সর্ষে বিধিনিষেধ।ঃ হ্ারেডয়ে|র়েব ক্িরাঃ ॥৫৪1 

বিজু; সৃতং দ্রব্য. বিশর্ববা) মন. জাতুচিৎ, 

সর্ব বিধমিষ্ধে!ঃ একো? র্জবান্র্বধারপয়োঃ 

িধনিষেষযো) এব কিয় (বীনা) সঃ 1৫81 

বিবকে নর প্র? করা ক্র, 
কখন বিস্বা়..হগিয়) 'উিজ, নয়.) যৃত 
বিধি, খু, রি? রী ইং নিধি 

৬৮৬ 



+ ১ একার % ঘল ধান পরিজেক)) ...:.২.. চে রি ্ 

1:22 চে $ 

খন, 

বিবিধাঙ্গ পা বত ূষ্জঞ ৃ 

গরপাদাআয়, দীক্ষা, গুরুর মেধন | 

ম্র্পৃচ্ছা, সাধুগার্থা গমন | 
৷ রুষ্গ্রীতে গ্রোগত্যাগ। কৃষ্তীধে বান। 

1 যাবৎ গির্কাহ প্রতিগ্রহ। একাদশ্ুপবাম ॥ 

ধাত্রঙ্থখ-গ্রো-বিগা-বৈষব-পুজন | 
সৈবানামাপরাধাদি দূরে বিনর্জন ॥ ৩৯ ॥ 
অবৈষণবনদ ত্যাগ, বহু শিষা না করিবে। 

বহ্থগ্রন্থ কলাভ্যায, ব্যাখ্যান বর্ষিবে ॥ 
হানি লাভ সম, শোকাদির বশ না হইবে। 

অগ্থর্দেব, অন্যশান্ত্র নিন্দা না করিবে ॥ 

বিফু-বৈফ্ব-নিন্দা গ্রাম্যবার্ত। না শুনিবে। 
প্র।ণিমাত্রেমনোবাকোউদ্বেগন।!দিবে 7৪৯ 

শ্রবণ, বীর্ঁন, স্মরণ, পুর্ন, বন্দন। 

পরিচর্যা, খা। দানা, আত্মমিবেদন ॥ 

অগ্রে নৃত্য, শীত, বিজ্ঞপ্তি, দগুবনতি। 

অভ্ভু)খ।ন, অশুব্রজা।, তীর্থ-গুহে গতি ॥ 

পরিক্রমণ। স্তবপ1ঠ, জপ, সংবীর্ভন। 

ধুপ মাল্য গন্ধ মহাগুসাদ সেবন ॥ 8১ ॥ 

আরাত্রিক, মহোৎনব, প্ীমৃত্তি দর্শন । 
নিজ্রিয় দান ধ্যান।তদীয় সেবন ॥ 

তদীয় তুলমী, বৈষ্ণব, মধুরা। ভাগবত । 
এই চারি সেবা হয় রষ্*-অভিমত ॥ 

কু অখিল চেষ্উ1ঃ তত্কপাবলোকন। 
জঙ্মদিনাদি মহোৎসব, লঞা ভক্তগণ্ 1৪২ 

গর্বথা শরদাপত্ি” কার্তকাদি রত:। . 
চতুঃষক্টি সঙ্গ এই পরম মন্ত্র 81... ... 
সাধুসগ,.নামকীর্তনপঙ্খগরত জব... 
মধুরাবাস, উদূর্থের অল়ায় সেবন ॥ 
সকল সাধর্ন:তোষ্ঠ' পাইপ | 1 

কবরের জঙ্গেএইলাত 

হর বলে।খপ সম্ব$ঃ সন্ধিঃ! 

পা ৬৫ রি র্ 

৫ য় রঃ চিত জী 

| পূ্বিভাগে ্ তখাহি ভক্চিসা ৃ ভগিকৌ 

সংঙ্ষেপে কহিয়ে কিছু লাধমাজগ পীর 1৩ ্বিতীযলর্যযাং ভিচখারিংশাছিক্লেজ 1২3 
র্ধা বিশেষ পীতিঃ তীমুর্তেঃঞ্ছি, সেবছে। ূ ূ 
ইম্তাগবতা খানামাঙথাঘে ঘগিকৈঃ লহ ॥ ৫৫ & 
নঞ্জাতীয়াশয়ে দিঞ্ে সাধো সঙ্গ! স্বডো বয়ে | 
নামসনীর্ঘনং জীমগ্মখুরামগ্জলে হিতিঃ ॥ ৫৬৪ 

রস্জাবিশেষতঃ ( বিশেষেণ ) প্রীবূর্তেরকজিযি 
সেবনে (শ্রীনূর্ষেঃ ভগধং- প্রতিমায়াঃ অ্ি০ 

সেবনে ) প্রীতি ( প্রির্াতিশয:) কস: লহ 
শ্রীমপ্তাগবনার্থা নাম্ আগ্থাট।:1 সজা তীয়াশয়ে (শব. 

সমানঝ।সনে ) দিদ্বে ( গেহপরে ) খবতঃ (শ্বশ্থাৎ) 
বরে (শ্রেষ্ঠ) সাধো নঙগঃ ন।মনন্তীর্থনং দ্যধুঝা- 
মণ্ডলে স্থিতি ( বানঃ)॥ ৫৫৫৬ ॥ 

॥ শ্রন্না পূর্বক ঈমুর্তরচরণসেবনে 

প্রীতি, রগিকনিকরের মহিত প্মন্তাখ- 
বতের অর্থ আস্বাদন, বাহার অভিপ্রায় 

অত্মমদূশ এবং যিনি আপনা হইতে 
উন্নত-ঈদৃশ মিচ মাধুমঙ্গ.. নাগসঙ্কী- 
তন এবং মথুরামণ্ডলে হিতি॥ ৫৫3৬ ॥ 

তথাহি ভর্টতরব নবাধিকপততমান্বধৃতগে কঃ 

ছুরহাসুতবীধোইশ্বিন্ শরন্কা ৯ পঞ্চকে। 
হি /৫৭। 

ছয়হাস্ভুতবীধোে অশ্বিন (সোধুদঙ্গারিকে ) 
পঞ্কে (অহ পঞ্চকে) শুদ্ধ ছুয়ে খত, হর. 
(পঞ্চকে ) খয়ঃ ( অত) সন্ব্বঃ ( গ্রসঙগাদি 
রূপঃ) অপি সর্থিগ্কাং (নিম্মপয়াধচিত্তানাং) গারং 
জল্পনে (তাবস্য অন্মনে নিতাতি | 
তবতি )॥ ৫৭87. ' রর 

দুরু অথচ, জ তত বীধাশলী উম রর 
মেবনাদি ধে. এই পচ প্রকার সঙ্গ, ৮ 
তাহাতে অন্ধা দূরে খাকুক অপুমার সম্বন্ক 

, [ খাফিলেও নিরাপূরাধ বুকিগণের অন্ত" 
1 ক্রদে আটা ভাবের পাবা, হর 
খা 8 ১৯5) কত ৫4 দিতি 



২8৮, 

এক অঙ্গ সাধে কেছো সাধে বহু অঙ্গ । 

নিষ্ঠা ছৈলে উপজায় প্রেমের তর ॥88। 

এক গঙ্গে দিদ্ধি পাইল বছ ভক্তগণ ॥৪৫। 

তথাছি পঞ্ঠাব?।ং ভজমাহ।ক্ক্রোে দাক্ষিণাত্য- 
ভীবৈষবকৃতযো কঃ 

শ্ীবিষে: শ্রবণে পরীক্ষিদ তবগৃ্টধয়াসকিঃ কীর্ঘনে 
গুস্বাদঃ শ্মরণে তদজিহতজনে লক্গগীঃ পৃথুং পুজনে। 
অক্রবস্থাসবনাণে কপিপতির্ালোহ্থ সখোহঙ্ুনঃ 
রব ায্মসিবেদনে বলিরভূতৎ রষ্গাগুর়েযাং পরম্ ৪৫৮ 

প্বিষেো; শ্রবণে পরীক্ষিত কীর্জনে বৈয়া- 

. সকিঃ (৩ুক$) শ্বজণে গ্রহা?ঃ, তৎ-আজ্য,তজনে 

লক্দীঃ, পুজনে পৃথু:, অভিবন্দনে অক্র,র১, দাস্যে 
কপিপতি; ( হনুম/ন), অথ সখ্যে অঞ্জুনঃ, সর্ব 
স্বাখ্ুনিবেদনে বলিঃ, ( পরিনিঠিত:) অতৃৎ পরং 

(কেবলম্) এবাম্ (এটকাদনিষ্উরা ) কৃষ্ণপ্ডিঃ 

(কক্ঃগ্রাপ্রিং বব )। ৫৮ 

রাঞ্জা পরীক্ষিত শ্রবণে, গশুকদেব 
কীর্তনে। গ্রহলাদ ল্মরণে, লক্ষ্মী পাদ- 

সেবনে, পৃথুরাজ। পুজনে। অক্রুর বন্দনে, 

হনুমান দানো। অঞ্জুন সখ্যে এবং 

বলিরাজ। আত্মনিবেদনে নিষ্টিত হইয়। 
ভগবৎপ্েম লাভ করতঃ শ্রীীভগবানকে 
পাইয়াছিলেন॥ ৫৮ ॥ 

অন্বরীষাদদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন ₹৪৬1 
তথাহি শ্ীসন্থাগবতে নব্ন্কন্ধে চতুর্থ।ধারে 

জট(দশা বিক্লে/ক(-- 

ল টব হনঃ কৃ্চপথারবিন্বযো 
বাস বৈকৃঠগুণানুবর্ণনে (|. 
করো হয়ের্ন্দিরমহর্িন। দিযু 
জিকা রাচা তসৎকখোদয়ে ॥ ৫৯। 
'মুহদদিজালর্শে দৃশো' 
(তন্গভাগাজম্পরেহঈসগমহ্। 

:. সণ তৎপাধপরোজদোতত 

জীহীটৈতষঃরিতামৃত [ খাস পের 

পাদ হয়ে; ক্ষেত&রপদানুদপণে 
শির! সববীকেশপদাতিবনগনে। 

কামধ্ দাস্যে ন তু কামকাম্যক! 

বখোত্তমঃল্ে। কজদা প্রয়। রিও ॥ *)১। 

সঃ ( অন্থযীষঃ) বাফপদারবিদ্দয়োঃ হনঃ, 

বৈকু্ঠগুণ|দুবর্ণনে বচাংলি, হবেঃ মন্দিরমার্জনা দিযু 

করৌ, অভাতপৎকখোদয়ে শ্রুতি (শ্রোছং) 
চকার। বুকুন্দলিঙগালয়দর্শনে ( মুকুন্দন্ত ল্ঙগানাং 

প্রতিমানাম্ গালয়ানাং মন্দিরাণ।ঞ্চ দর্শনে ) দৃলো 
( নয়নৌ ), তত ত্াগাত্রম্পর্শে অঙগলঞ্জমং, শ্রীমত্,- 
লস্যাঃ (প্রীমত্যাঃ তুলসাঃ ) তৎপাদসরোজসৌরভে 

(তৎপা্থ সরোজ সম্পর্কে যৎ সৌরতং তশ্সিন্ 
ভগবচ্চরণার্পিত তুলনীগন্ধে) গ্রাণং চ, তদর্পিতে 

( মহা প্রসাদায়ে) রসনাং (দিছবং )। হরেঃ 

ক্ষেত্রপদানুসর্পণে পাদ, হৃধীকেশপদ[ভিননানে 

শিরঃ, দাস কামম্ (অভিলাযং ), চ ন তু কাম" 

কামায়। (তোগেচ্ছায়াং ) উত্তমঃগ্লোকজনারর 

রতিঃ ঘখ। ( যেনগ্রকারেণ অভবৎ )1৫৯।৬০1৬১ ॥ 

মহারাজ অস্বরীষ রুষ্পাদপত্মে মন, 

প্ীকষ্গুণানুবর্ণনে বাশিক্র্রিয়,হরি-মন্দির- 

মার্জনাদিত্তে করছয়। অড়াতের পবিত্র 
কথায় শ্রবণ,-মুকুণ্দ বিগ্রহ ও আলয় 

দর্শনে নেত্র, তন্তক্তের গাত্রস্পশে অঙগ- 

সঙ্গম,ভগব€-পাদপন্ম-সৌরভধুক্ত তুলসী* 
মৌরভে স্রাণেন্দ্িয়। তনিবেদিত অননা- 

দির খ্বাদগ্রহথে রসমাকে, ভগবৎ-ক্ষে- 

গমনে পাদদ্থয় এবং হুধীকেশের চরথ- 
বন্দদে মণ্তক নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 

অকৃচন্বনাদি বিষয় মেবাকে ভগজ্জনা- 
শর রতি যেরপে হয়। সেইরপ করিয়া 

ভগবদ্দান্ডে তৎপর করিয়াছিলেন, তাছাও 

ভগরং পাস হ্বীকারার্ঘমাত 'হইয়াছিল, 
| বিয়েছানি হয় নাই ।:৫১1৬+৯ঠ রা 



ববি পরিচ্ছো।] . ১" আরধালীযা-৫.- | | ূ নী 

কাম তাজি ক গলে শা্াঞ্জা মানি | কিছু নিষিজকর্ম উদিত হে 
দেব খাবি পিত্রাদিকের কভু নহৈ খমী 8৪4 | সকলও হৃদয়ে সন্নিবিউ পরছেশ্থর “ছবি 

তথাহি ীন্তাগবতে এফাদশববদধেপঞ্চমাধযায়ে | বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ৬৫। : 
একৌনতারিংশয়োধ 2 জ্ঞান, বৈরাগা, ভক্তির কড়ুনছে অঙগ 18৯ | 

দেবরিৃতা মৃণাং পিতুগাং তথাছি শ্রীমন্তাগবতে একা দশহবদধে বিবাধারে 
ঈ কিন্করে! নায়মূণী ৮ যাজন্্। একত্রিংশপ্লোকঃ__ 

র্বাত্মন! বঃ শর়ণং শরগাং | তশথান্স্তভিধুক্তলা যোগিনো বৈ অনাতবনঃ। 
গতে| ঘুকুন্দং পরি তাঃ কর্তীম॥৬২॥ . ন জানং ম চ বৈয়াগাং প্রায়ই রয়ে ভবৈদিহ 1৬৪ 

ত্মাৎ ( ভতেঃ সর্ধবশ্েষঠত্বা্থ ) ঠব মঞডুর্তি- 
ুক্তস্য মদাত্মনঃ যোগিণঃ ( তক্ষিযোগবিশি্ঠসাঁ). 
ইহ নজানং ন চ বৈরাগাং প্রাঃ শ্রেয়? তবেৎ 1৬৪ 

(ছে)রাজন্! যঃ(জনঃ) কর্তং (কৃত্যং 

ভেদং বা) পরিহত্য সর্বাত্বনা শরণযং মুকুন্দং 

শবণং গতঃ, অগং দেবর্ষিতৃতাগন্ণাং পিতৃণাং ন 

কি্বরঃ ন খণী চ।॥৬২। 
| 

জ্ঞান ও বৈরাগ্য অপেক্ষা ভর্তি 

যোগের শ্রে্তা হেতু আমাতে ভক্তি 
যুক্ত এবং ধাহার মন নর্বাদা একমীস্ 
আমাতেই সংস্থিত তাদৃশ তক্তিযোগধুক্ক 
ব্যক্তির ভক্তিই একমাত্র মঙ্গলপ্রদ হয়, 
কিন্তু কর্মতো দূরের কথা। জ্ঞার্ন ও 

বৈরাগ্য প্রায়ই মঙগলগ্রদ হয় না ॥ ৬৪॥ 

অহিংস যমনিয়মাদি বুলে কৃষণডক্তয্ 1৫, 

তথাহি ভক্তিরসামৃত নিয় পূর্ববিভাগে ডর 

লহ্ধ্যাং ছ্যধিকশততমান্ধধৃতষচ নম্-_ ৰ 

এতে ন হৃডুতা ব্যাধ তবাহিংনাদয়ে! গগাঃ। 

যিনি কর্তব্য বা ভেদজ্ঞান ত্যাগ |! 

পূর্বক সর্জতোভাবে শরণাগতপালক 

মুকুন্দের শরণাগত হয়েন, তিনি আর 

দেবতা, খষি, ভূত, পিতৃ বা কুটুম্বাদির 
নিকট খণী থাকেন না ॥ ৬২। 

বিধি-ধন্ম ছাড়ি ভজে র্লুঞ্জের চরণ । 

নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নছে মন ॥ 

অঙ্ঞানে ব৷ যদি হয় পাপ উপস্থিত। 

কৃষ্ণতারেশগুন্ধকরে,নাকরায়প্রায়শ্চিত ॥8৮ 

তথাহি শ্রীমস্তাগবতে একাদশস্বদ্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে 
০ 

টত্বারিংশক্লোক:-. ৃ হয়িততো প্রবৃত্ত যে ন তে সাঃ পরভাপিনঃ 1৯৫ 
গ্বপাদমূলং ভঞঙঃ প্রিয়স্য : 

্ (ছে) ব্যাধ! স্ব (ইানীম্) এতে অহিত্নথর$ 

হার়াতিা গুণাঃ ন হি অভূতাঃ (বে) যে জেনাঃ) হরিতক্ৌ 
বিকর্ণ যচ্চোৎপতিতং কথ্চি- ও 

গ্রবৃতাঃ তে পরগাপিনঃ ন জা? ॥ ৬৫ ॥ 

ছেব্ঠাধ! তোমার এই অছিংপার্দি.. 

গুগ কদাচ অদ্ভুত নছে। কারণ হরিত্তিএ 

রত ব্যক্তিরা স্বভাঁবতঃই গর 

ঘনোতিনর্ধঘং হাদি সাবিউঃ ॥ ৬১1 

বাদমূলং তত; প্রি তাক্তান্ততাবসা 
(গা) কথকিং ধং বিকর্ম উতপতিতং (তধেধী 

হিসি? পরেপ! হরি? ও (অপি) সর্যাং 

| হি জপ. রা | হইতে ইচ্ছা করদ:না ॥ ৬৫৪: 

নী পাস ভগরকারী শ্রিয ক ৈধিত্ি গাবিনের কহিল ফি. 174. 

রাদিত: টি সকের কো নীলে: তে. না গাগ্গী কাকির গাদন. 
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প্লাগাক্সিকা ভক্তি মুখ ব্রক্গবানিজনে | 

ভার অনুগত ভক্তির রাগানুগ্বা নামে 8৫১ 

তথাহি ভক্তিরসামৃতপিক্ পূর্বববিতাগে দ্বিতীয়" 

লহধ্যাম্ একব্রিংশাধিকশততমাক্কধৃতবচনম্.- 

ইঠে স্বারমিকী রাগঃ পরমাবিষ্টত! ভবেৎ। 

তম্মরী যা ভবেদ্তজিঃ সাত্র রাগাম্মিকোদিতা 1৬৬। 

ইট্টে(ম্থাছুকুলাবিষনে) শ্বারসিফী (শ্বাাবিকী) 

পরমাবিউ্ত।. (যা, স1) রাগঃ ভবেৎ। তন্ময়ী 

(তনেকপ্রেরিত। ) য। তক্তিঃ ভবে অত্র সা রাগা- 

স্মিক! উদ্দিতা ( কথিত] )॥ ৬৬॥ 

অভীষ্ট বস্ততে স্বাভাবিকী থে একটি 

প্রেমময়ী ভূ থাকে,তাহা হইতে একটি 

প্রমাবিষ্টতা জন্মিয়া থাকে । যে প্রেম- 

মযী তুষণ হইতে এই পরমাবিষ্টতা উৎ- 

পর্ন হয়,সেই প্রেমময়ী তৃষার নাম রাগ। 

রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাত্সিক1 ভক্তি ॥৬২ 

ইষ্টে গাঢ় তৃষা রাগ স্বরূপলক্ষণ। 

ইঞ্টে আবিষ্টতা তটস্থলক্ষণ কথন ॥ 

রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্সিকা নাম। 

তাহ! গুনি লুন্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥ 

লোভে ব্রজবামিভাবে করে অনুগতি। 

শান্যুক্তিনাহিমানেরাগানুগারপ্রক্কৃতি ॥৫২ 

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিক্ৌ পুর্বববিভাগে দ্বিতীয়- 

লহ্ধ্যাং একত্রিংশাধিকপততমান্বধূতবচনম্- 

বিশ্লানস্বীমতিব্যকং ব্র্গবাসি্জনাদিযু। 

রাগান্তিকামনুস্থত! যা সা রাগাছুগোচাতে 0৬৭ 

হর্গবানিজনাদিযু 'আতিবাক্তং ( য্খ! স্যাত্থা ) 

বিয়াজস্ীং। রাগাবিকাম্ অনুগত ব! স! ঘাগানুগা 

উঠতে ৬৭ : 

র্বাদিজনে নি : গ্রাকাঁ" 

. শিতা।রাগাত্তিকা ভক্তির অগুগতা ভক্তি
” 

কই বাগানুগা কি বলে ৭ 8১:15. 

প্রপ্রীচেতগ্চচরিতামত। , [ থাবিংশ পরিজ্ছেদ। 

তথাহি, ভক্ষিরসামৃতসিদ্ধো পূর্ববিভাগে দ্বিতীয় 

লহধর্যাং স$চত্বারিংশা ধিকশগুতমাস্কধৃতবনম্- 
তত্স্তাবাদিমাধুর্যযে জতে ধীর্ধদপেক্ষতে। 
নাত শাসন যুক্তি তল্লোভোৎপরিলক্ষণম্।৬% 

তত্তসতাবাদিমাধুর্যে (প্রীভাগবতাদিসিদ্ধনির্দেশ- 
শান্্েযু) শ্রুতে ( শবণত্বার! যংকিঞ্চিৎ অনুতৃতে 
সতি) যত (যন্ত) ধীঃ (বুষ্ধিঃ) শাস্ত্র (বিধি- 
বাকাং) ম যুক্তিং চ ন অপেক্ষতে অর তৎ( এব) 

লোভোতপন্তিলক্ষণম্ ॥ ৬৮ ॥ 

শান্তর ও যুক্তিকে কিছুমাত্র অপেক্ষা 
না করিয়। কেবল নন্দ যশোদাদির ভাব 

ও মাধুরধ্য শ্রবণ কৃরিয়া যাহার অপেক্ষায় 
ুদ্ধিবৃত্তি উন্মুখী হয়, পণ্ডিতের তাহা- 
কেই লোভোত্পত্তির লক্ষণ বলিয়। 

কীর্তন করেন ॥ ৬৮ | 

বাহ আভ্ন্তর ইহার ছুইত সাধন। 

বাহ সাধক-দেহে করে শ্রবণ কীর্তন ॥ 

মনে নিজ নিদ্ধদেহ করিয়। ভাবন। 

রাত্রিদিনে করে ত্রজে কৃষ্ণের দেবন 18৩1 

তথাহি তক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ পুর্ববিভাগে 
ঘ্বিতীয়লহধ্যাং পঞ্চাখদধি কশততমাস্কযৃতবচনম্-_ 

সেবা নাধকরূপেণ সিদ্বরূপেণ চাত্র ছি। 

তণ্তাবলিগ্প,না কার্য! ব্রগলোকা নুমারতঃ ॥৬৯। 

অত্র ( উপাসনায়াং) তন্তাবলিগ্পমা (তৎ 
তগ্ত ব্রজস্থন্ত নিঞাতীষ্হ্ত গ্রীকষ্তগ্রেষ্টস্ত যঃ ভাব; 

ৃতিবিশেষঃ তৎ লিগ্প,ন! লোতঙিচ্ছুন! ) সাধক" 

রূপেগ (বথাবস্থিতদেহেন ) মিগ্করূপেণ (আস্ত 

শ্চিস্তিতাতীইতৎসেরোপযোগিদেহেন ) .চ. জজ 

লোকাছুসারডঃ (শীরফপ্রেঠানাঃ ভাগসারতঃ ) 
হি সেবা! কাধ্যাঃ ( কর্তবাঃ )0৯৯।, 

বাহে সাধকর্পপে অর্থাৎ শরীরাদির 
চে দ্বারা, এর আন্ত. নিক্রপে, জুর্থাৎ 
মনের ছারা হামযা. উপ 



দ্বাধিংপ পরি 7 

| নিজ সিদেহ ভাবনা করিয়া তংলনি- 

_ক্ররূপে, অধিকারিগণ আশ্রয়ালম্বনের 

গোপীর ভাব প্রীর্থী হইয়া, তাহার ঠিয়- 

তম ভক্তগণের অনুসরণ পূর্বক ব্রজে 

গ্রীকাষের সেবায় রত হইবে ॥ ৬৯ ॥ 

নিজাভীষ্ রুষ্ণ্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া । 

নিরন্তর মেবা করে অন্তর্মন] হএঃ1 ॥৫৪| 

তথাহি ভক্কিরসামুতসিঙ্কৌ পূর্ববিভাগে 

দবি্তীয়লহ্ধ্যাং একোনপঞ্চাশদধিকশততমা ্বধূত- 

বচনম্-.. 

কষ্ং শ্ররন্ জনধান্ত প্রেষ্ং নিজসমীহিতম্। 

তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।॥ ৭০ ॥। 

প্রেষ্ঠং ( নিজভাবোচিতলীলাবিলাসিনং) কৃষ্ণম্ 

জন্য (রুষ্ণন্ত ) নিজসমীহিতং (ন্থাভিলষনীয়ং ) 

জনং চ স্মরন অসৌ (সাধকঃ) তত্তংকথারতঃ 

(সন্) সদা ব্রজে বাদং কুরঘ্যাৎ (সাধকশরীরেণ। 

অসামর্থে মনসাপীতি ) ॥ ৭০ ॥ 

গ্রীরুঞ্ষকে এবং নিজসমীহিত তাহার 

প্রিয়তম ভক্তজনকে স্মরণ করতঃ, তত্ব 

কথায় অনুরক্ত হইয়া! সমর্থ হইলে শরী- 

রাঁদি দ্বার ব্রজধামাদিতে বাম করিবে, 

তদভাঁবে মানলিক বাস দ্বারা চরিতার্থতা 

লাভ করিবে ॥ ৭০ ॥ 

দাস সখ। পিত্রা্ি প্রেয়নীর গণ । 

রাগমার্গে মিজংনিজ ভাবের গণন ॥৫৫। 

তথাহি শ্রীমক্তাগবতে তৃর্তীযসবপ্ে ০৪ 

ধ্যায়ে সপ্তত্রিংশঙ্োকঃ-- 

. ন কষ্িচিমমৎপরাঁঃ পান্তরপে ০. 

: অঞ্জাস্তি নো রেইদিমিযো। লেটি হি |. 

' বেযায়হং প্রির স্বান্ছ/লুপ্য-: 

থা খা নল ৪৫.. 

: মধালীলা ৰ হ৫$ 

শাস্তরণে (শাবদ অবিৃতং রূপং বত ত্রিন্ 

বৈকুঠ্ঠে) মৎপরাঃ (ত্বদ্ধাসিনঃ- লোকা ১.) ক হিছিৎ 

(কদাচিদপি ) ন নজ্জাস্তি ( তোগহ্ীনাঃ ভবস্তি) 

অনিমিষঃ মে হেতি ( মদীয়ং কালচত্রং ) ন লেডি 

(তান্, ন গ্রসতে ) যেষাম্ অহং প্রিরঃ আত্ম! মৃতঃ 

সখ! গুরুঃ দুহদঃ দৈবম্ ইষ্টং চ & ৭১৪ 

হেজননি! আমি যাহাদের পতি, 

পুত্র, আত্মা, সখা, সুহৎ, গুরুজন এবং 

অতীষ্টদেব সেই আমার নিত্যধামবাসী 

একান্ত ভক্তগণের ভোগ্যবস্ত কখনই নষ্ট 

হয় না, এবং আমার কালচক্রও তাহা- 

দিগকে গ্রাম করিতে পারে না ॥ ৭১.॥ 

তথাহি ভক্িরসামুন্থপিত্ধৌ পূর্ব্বিভাগে 

দবিতীয়লহধ্যাং ধিষ্টিতমাধিকশততমা ্বধৃতবচনম্-- 

পতিপুত্রস্থ্হভ্রাতৃপিতৃবন্থিত্রবদ্ধরিম্। 

যে ধ্যাযস্তি সো দগুক্তান্তেভ্যোহলীহ নমোনমঃ 1৭২ 

ইহ যে সদা উদযুক্তাঃ ( সম্তঃ) হরিং গতিপুর 

নুহদ্ভাতৃপিতৃবৎ মিজ্রবৎ (চ) ধ্যায়স্তি তেত্াঃ 

অপি নমঃ নমঃ ॥ ৭২ 

বাহার! উদ্যমের। সহিত পতি, খু” 

সুহৃদ জাতা, পিতা এবং মিত্রের ন্যায় 

প্রীরুষ্ষকে সর্বদা চিন্তা করেন, তাা- 

দিকে গাণাম ॥ ৭২ রর 

এইমত যেই করে রাগানুগ। ভক্তি । 

ক্লুষের চরণে তার উপঙগয়ে শ্রীতি ॥ 

.: শ্রীতান্কুরে রতি, ভাব হয় ছুই নাম । 

যাহা হৈতে বশ হয় প্ীভগবাদ্ & 1. 

যাহা হৈতে পাইয়ে কৃষের প্রেমসেবন:৮, 

এইত কহিল অন্ভিধেয়-বিবরএ ॥ 8৬ 87... 

অস্ভিধে়-ভক্কি এবে কহিল সাতর45: ডা 

1 গঙ্ছেপকছিন বস্তায়, নী ৮ 2, মা... 



২ . ্রঞ্ীচৈতস্থচরিতা বত | [ অঙ্গোধিংশ পরিচ্ছেষ।- 

আভিধেয় াধনভক্তি গুনে যেই জন। 

অচিরাতে পায় সেই রুষ্ণের চরণ ॥ 

ভ্ীরপ রখুনাথ পদে যার আশ । 
চৈতন্তচরিতান্বত কছে কষদাস ॥ ৫৭॥ 

ইতি প্ীচৈতনাটরিতাম্বতে মধ্যখণ্ডে অভিধেয়ভক্তিতত্ববিচারোনাম 

৪ 
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ ২২॥ 

ইতি প্রীচৈতন্তচরিতামৃতে মধ্যথণ্ডে শ্রীচৈতন্ম্বরপর্রন্ঠামলালপদারবিন্মসেবি-বিনোদবিহারি- 
গোন্বামি কৃতান্বমবোধিনী ও সুবোধিনী সন্থিত অভিধেরভভিতত্ববিচার 

নাম দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ ২২৪ 

* আ। পাট এর এসির 

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ । 
০1৩ 

চিরাদদত্তং নিজগ্রপ্তবিত্তং তথাহি ভক্তিরসা মৃত সিদধে। পুর্বববিভাগে তৃতীয়- 

গ্বপ্রেমনামামুতমত্যুদ্যারঃ। 

আপামরং যো বিততার গৌর: 

কষে জনেভ্যন্তমহং গ্রাপদো ॥১ 

অতুদদারঃ যঃ গৌরঃ চিরাৎ আত্বম্ ( অসম- 
পিং) নিজগুপ্তবিত্তং স্বগ্রেমনামামূতম্ আপামরং 

জনেভ্যঃ বিভতার (সঃ) কৃষ্চ; (ঘঃ গৌরঃ অভূৎ) 

তম্ অহং প্রপদ্যে ॥ ১। 

যে গ্রীরুষ্ণ পরমোদার গৌররূপে 
বন্ছকাল ব্যাপিত অসমর্পিত অতি গুপ্ত 

স্বীয় বিত্বরূপ প্রেমামত ও নামান 

আপামর জনগণকে প্রদান করিয়া- 

ছিলেন; তাহার আমি শরণাপন্ন হই ॥১| 

জয়জয় গৌরচন্ত্র জয় নিত্যানন্দ। 

জয়াছৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তরনদ ॥ 

এবে গুন ভর্তিফল প্রেম প্রয়োজন । 

বাসার শ্রবণে হয় ভক্তিরসজ্ঞান | 

রুষে রতি গাড় হৈলে প্রেম অভিধান। 
রুষ্ধতক্তিরসের সেই স্থায়ী ভাব নাম ১ 

লহর্ষ্যাং গ্রথমগ্রেক$-- 

শুদ্ধসত্থবিশেষাত্ম! প্রেমনুরর্ংগুসামযতাক্। 

রুচিভিশ্চিত্তমাস্থপাকদসৌ ভাব উচাতে ॥২॥ 

শুদ্ধসরবিশেষাত্ম। (কৃষণন্ত শ্বরূপশক্তি্ূপঃ 

গুদ্ধনন্ববিশেষঃ যঃ স এব আত্মা তন্িত্য প্রিয় 

জনাধিষ্ঠানকতয়া নিত্যসিদ্ধং ম্বরূপং যন্ত সঃ) 

প্রেমনূর্যাংস্কসাম্যভাক্ (প্রেমাস্কুররূপঃ হৃ্্যঃ 

তত্র অচিরাৎ উদয়িষ্যমাণাবস্থো গৃহৃতে, ততশ্চ 

তদংগুসাম্যভাক ইতি। প্রেয়ঃ প্রথমচ্ছবিরূপ 

ইত্যর্থঃ) ক্ষটিভিঃ ( প্রাপ্ত্াভিলাব-সকর্তৃকানু- 
কূল্যাতিলাষ-সৌইহীর্দভিলাধৈঃ) চিত্রমাশৃণ্যককং 
( চিত্তাদ্র তাক্কৎ) অমৌ (ভক্তিবিশেষঃ ) ভাব; 
উচ্তে॥ ২॥ 

শুদ্ধসত্ব বিশ্লেষদ্বরূপ,প্রেমরপ হুর্য্যের 
কিরণ সানৃশ্বশালী এবং রুচি অর্থাৎ 
ভগবৎ পীপগ্যতিলাষ, তীয় আনুকুলযা- 
ভিলাষ ও লৌহার্দাভিলাষ দ্বারা চিত্তের 
মিষ্ধত! সম্পাদক যে ভক্িবিশেষ ভাহার 
নাম ভাক॥২$. 



অয্নোবিংগ পরিচ্ছেছ। ] 

এই দুই ভাবের, ম্বরপতটন্থলক্ষণ। 

প্রেমার পক্ষণ এবে গুন সনাতন ॥২। 

তথখাহি ভক্তিরসাৃত্িস্থো পূর্ববিভাগে চতুর্থ" 

লহ্ধাং গ্রথ্নে।কঃ-_ | 

সম্যঙ মস্থণিতন্থান্তো সমত্তাতিশয়াস্থিতঃ | 

ভাবঃ স এব সাল্্াতু! বুধৈঃ প্রেমা নিগগ্কতে 1৩ 

সমাঙ.মস্থপিতস্বান্তঃ (সম্যক্ নির্ঘলাগুচিত্ঃ 

যতঃ) মমত্বাতিশগাঙ্কিতঃ ( মমত্বাতিশয়যুক্তঃ) সঃ 

ভাবঃ সাল্জ্রাত্ম। এব বুধৈঃ ( তৎ) প্রেম! নিগগ্ভতে 

(কথাতে )॥ ৩ ॥ 

যাহ! হইতে চিত্ত সম্যকরূপে আদ্রতা 

প্রাপ্ত হয় এবং মাতিশয় মমতা সম্পন্ন 

হয়, সেই গাঢ়ত। প্রাপ্ত ভাবকে প্রেষ 

বলে॥।৩॥ 

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে একাদশবিলাঁসে 

স্যণীতিতমাধিকশততমাক্কধূতনারদ পঞ্চরাত্রবচনম্-- 

অনন্যমমতা। বিষে মমতা! প্রেমসগতা। 

ভক্তিরিতুাচাতে ভীন্ঘ প্রহলাদেদ্ধবনারদৈ: ॥8| 

বিষ্কৌ ( ভগবতি ) প্রেমসঙগত| ( গ্রেমরস- 

ব্যাপ্ত।) অনগ্ভমমত। (যা) মমতা! ( মমায়মিতি- 

ডাবঃ) তীন্মগ্রহ্লাদোদ্ববনারদৈঃ ( স| গ্রেমলক্ষণা) 

ভক্তিঃ উচ্যতে ॥ ৪ ॥ 

গ্রীকৃষে। অন্যবিষয়ক মমতারহিত 

প্রেমরসব্যাপ্ডা মমতা হইলে, ভী্, 

গ্রহ্নাদ, উদ্ধব ও নারদ প্াভূতি সেই 

মমতাকে প্রেমতক্তি বলেন ॥ ৪ | 

কোন ভাগো কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। 

তবে মেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥ 
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন। 

সাধন ভক্তো হয় সর্ব অনর্থ নিবর্ভন ॥৩। 

অনধ নিরত্ধি হৈতে ভক্তো, নিষ্ঠা হয়। 
নিষ্ঠা হইতে প্রবগাংদ্যে রচি'উপজয় 18). 

অধালীল!। $৫৩ 

রুচি ছইতে হয় তবে আনক্তি গ্রচ়ুর। 

আসক্তিহইতেচিতেজগ্ে রুষে্রীতাুর ॥ 
সেই ভাব গাঢ় হলে ধরে প্রেম নাম। 

নেই প্রেম প্রয়োজন মর্বানম্দ ধন 1৫7 

তথাছি ভক্তিরসামূিন্ধো পূর্বববিভাগে চতুর্থ 

লহর্য্যাং একা দশপ্লো ক 

আদৌ প্রন্ধা ততঃ সাধুস্গোহথ ভজনক্রিয়া। 
ততোহনর্৫থনিবৃত্তিঃ স্তাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিত্যতঃ 1৫1 
অথাসক্িস্ততে! ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যু্চতি। 

সাধকানাময়ঃ প্রেয়ঃ গ্রাছুর্ডাবে ভনেতবক্রমঃ॥৬ 

আদৌ ( প্রথমসাধুসঙ্গে শান্বশ্রধণ বারা ) শ্রদ্ধা 

(বিশ্বানঃ) ততঃ সাধুসঙ্গঃ ( ভজনরীতি শিক্ষা 
নিবন্ধন; ) অথ ভজনক্রিয়। ততঃ অনর্থনিবৃত্তিঃ 

স্তাৎ ততঃ নিষ্ঠ। ( অবিক্ষেপেণ সাতত্যং ) ততঃ 

রুচিঃ ( অভিলাষঃ) অথ আসক্তিঃ ততঃ ভাবঃ 

ততঃ প্রেমা অভ্যুণঞ্চতি। সাধকানাং প্রেযঃ 

প্রাছুর্ভাবে অয়ং ক্রমঃ ভবে ॥ ৫1৪ ॥ 

প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপরে সাধুনজ, 

হদন্তর ভজনক্রিয়া, তাহার পর অনর্থ- 

নিরত্তি, তৎপর নিষ্ঠা, তদনম্তভর রুচি, 

তৎ্পরে ভাব, তাহার পর প্রেমের উদ্দয় 

হয়। সাধকগণের প্রেমাহির্ভাবে ইহাই 

গ্রায়িক ক্রম ॥ ৫1৬॥ 

তথাহি আনিলীলায়াং প্রথমে ভ্রিংশগকছৃতং 

শ্রীমন্তাগবতবচনম্-- 
মতাং গ্রসঙ্গান্মম বীর্যযসংবিদে! 

ভবস্তি হংকর্ণরসায়না; কথাঃ 

তজ্জোণাদাশ্বপবর্গবত্ম নি। 

শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরগুক্র মিষাতি ॥ ৭॥ 

যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়। 

তাহাতে এতেক চিহ্ন শাস্ত্রে এই কয়. 

(তথাহি তকতিরসামৃসিকে পূ্বি্াগ সতী 
লহধ্যাং একাধপয়োক?-- 



২৫টি উীচৈতদ্থচরিতাম্বত। : (অগোধিংধ পিচ্ছে।' 
/ ১ম: 

ক্ষতিরবার্থকালগ্বং বিরকির্শানশু্ঠীত। | 
আলাবন্ধঃ সমুৎকঠ্! নামগানে সদা রটিং৮ |. 
আসক্তিস্তদ্ ণগাখ্যানে গ্রীতিস্তৎসতিস্থলে। 

ইঠ্যাদয়োইসুভাবাঃ স্থাঞ্জাতভাবাছুয়ে জনে ॥ ৯) 

জ[তড়াঁধাঙ্ুরে জনে জ্গান্তিঃ অব্র্থকালত্বং 

বিরজির্ানশৃষ্তাতা আশাবদ্ধঃ সমুংকঠ! নামগানে 

সদ! রুচিঃ তদগুণাখ্যানে আসক্তি; তথ্বসতি্থলে 

শ্রীতিঃ ইত দয; অন্ুভাবাঃ সাঃ ॥৮৯। 

ক্ষাঞ্ি, অব্যর্থকালতা, বিরাগ ও 

'মানশূন্যতা। আশাবন্ধ, সমুৎকঠা, নাঁম- 

গানে পদ রুচি, ভগবদৃগুণাখ্যানে 

আনক্কি ও তাহার বসতি শ্থলে প্রীতি 

ইত্যাদি অনুভাব ঃ যে সকল ব্যক্তিতে 
ভাবের অস্কুর মাত্র জন্মিয়াছে,মেই সক 

মহাজাতে ইহ! লক্ষিত হইয়। থাকে ॥৮1৯| 

এই নব প্রীতাস্কুর যার চিত্তে হয়। 
প্রাকৃত ক্ষোভেতে তার ক্ষোভ নাহি হয়।৭ 

তথাহি শ্রীমস্তাগবতে প্রথমস্তন্ধে উনবিংশাধ্যায়ে 

 শধদশগ্লোক-- 
তং মোপযাতং গ্রতিযিন্ত বিগ্র! 

গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে। 
বিজোপশ্থ্ং কৃহকন্তক্ষকো বা 

বশত্বলং গা়ত বিষুগাথ।£॥ ১০ ॥ 

(হে) বিপ্রাঃ। (তবস্তঃ) দেবী গঙ্গা চ 

ঈশে ধৃতচিত্তং তং মা (মাম) উপযাতং ( শরণা- 

গতং) প্রতিযন্ধ ( জানন্ত) ছিজোপন্্ঃ ( ছিজে- 

রি: ) কুহকঃ তক্ষকঃ বা অলং দপতু, বিষুগাথাঃ 

না গাঁয়ত ॥ ১৭ 

ছে বিপ্রগণ ! স্ীভগবানৈ চিত্বধারণ 

করিয়াছি; অতএব আপনারা, এবং 
খজাদেখী আমাঞে শরণাগত বলিয়া 
এন "এবং অশীকায ফন), খিক 

সেআমাকে দংশন করাক। 

বিষু গাথা গান করুন 8১৮॥ 

রুষের সগ্থন্ধ বিনেধ্ার্থ-কাল নাহি বায়া৮ 

তথাহি হয়িতকিতুখোদয়ে দ্বাদশাধ্যায়ে সপ্ত- 
হি চা 

বাগ্ভিস্তবস্তে৷ মনস! শ্বরস্ত- & 

সস্থ। নমস্তোইপানিশং ন তুষ্াঃ। 
ভক্তাঃ অবশ্নেত্রলাঃ সমগ্র" 

মামুর্ঘরেরেব সমর্পরস্তি ॥ ১১। 

ভক্তাঃ অনিশং বাঁগ্ভিত্তবস্তঃ মনসা প্রস্ত: 
তন্বা নমস্তঃ অপি ন তৃষ্টাঃ। শ্রবন্নেহজলাঃ (পস্তঃ) 

সমগ্রম আয়ু: ( কালং) হরেঃ এব সমপরন্তি ॥১১।. 

“ আপনারা 

ভক্তজন নিরন্তর বাকা দ্বারা স্ব, 

মনোমধ্ো স্মরণ ও শরীর দ্বার। প্রণাম 

করিয়! তৃপ্ত না হওতঃ অশ্রু পুরঃসর সমস্ত 

পরমারু শ্ীহরিভেই সমর্পণ করিয়া 
থাকেন অর্থাৎ যাবজ্জীবন হরিমেবাতেই 

তৎপর হয়েন ॥ ১১ ॥ ] 

ভূক্তি সিদ্ধি ইন্জিয়ার্থ তারে নাহি ভায়॥৯ 

তথাহি শ্রীস্তাগবতে পঞ্মন্কন্ধে চতুদপাধযাযে 

ত্রিচত্বারিংশক্সো কঃ 

যে! ছম্তাজান্ দারনতান্ সুহদ্যাজাং হাদিম্পূশঃ| 
জছো যুবৈব মধারছুত্তমঃগ্লোকলালসঃ॥ ১২ 

যঃ (ভরতঃ) উত্তমঃয্লোকলালসঃ (সন) 

হৃদিম্পূশঃ ( মনোজান্) ছুশ্াজান্ ভুহদ্যাদ্যং 

দারহৃতান্ ( চ) যুবৈব,মলবৎ, জছো।॥ ১২॥ 

মহারাজ ভরত ভগবৎ-প্রাগাভিলাধী 

হইয়া মনোজ ও দুত্তযর্গ তত্ী, পুত্র,  স্াহৎ- 

ও রাজি গস মলবং ত্যাগ. 

8 সি 

এ] ৫১ 

৮ 
.ঠ 



তখাহিতসবিলযা দৃঙগিতোপূর্কারিভাগে তৃতীয় | অতএ ছে রাস ব্ল?, 1 তাতে 

লহর্্যাং পঞচদলাধুকপীযরচনন্া যে আমার (পাব বলিয়া) মির জলা 

হযে রতি, বছরের দধেজানঠ পিখামণিঃ | সেই আমাকে ব্যধিত করিতেছে ৪১৪ ৃ 

ভিক্ষামটরিপুর শ্বপাকমণি রঙগতে ॥ ১৩। 

নরেকজানাং শিখামণিঃ এষঃ ( সম্জাড়,) হরৌ 

রতিং বহন ( সন) অরিপুরে ভিক্ষাম্ অটন্ শ্বপাকং 

( চণ্ালবিশেমম্) অপি বঙ্গতে ॥ ১৩॥ 

ভূপতিগ্রণের শিখামণিম্বরূপ এই 

মহারাজ গ্রীকুষে একান্তরতি লাভ করতঃ 

ভিক্ষা দিমিত্ব শত্রণুহে গমন করিতেন 

ও চণ্ডাল পর্য্যন্ত নীচ জাতিতেও প্রণত 

হইতেন ॥ ১৩॥ 

কষ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে ॥১১ 

তথাহি তক্তিরসা মৃগ্তসিতৌ পূর্ববিভাগে দ্ৃতীয 

লহর্ধ্য।ং যোতৃশীক্কখৃত গ্রভূপাদন্তোভি:- 

ন প্রেম শ্রধণানিগুক্তিরপি ব! যোগোহখব1.বৈষাবে! 

জ্ঞানং বা গুভকর্দ ব1 কিয়দহে| সজ্জতিরপ্যন্তি ব1। 

হীনার্থাধিকসাঁধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেস্থমুল| সতা 

হে গোপীজনবন্লুভ ব্যথর়তে হ! হা! মা শৈব মাম্ ১৪ 

প্রেষা বা ( তদ্ধেতঃ ) শ্রবণাদিভক্তিঃ অপি 

অথবা যোগঃ বৈষ্ঞবঃ (বিফুধ্যানময়ন্বং ) জ্ঞানং 

(ব্র্গনিষ্ঠং ) বা শুভকর্ণাঃ ( বর্ণাশ্রমাচারাদিরাপং ) 

ব। আহে! কিয়ৎ সজ্জাতিঃ (ৎযোগ্যতাছেতুঃ ) 

অপি বা ন্ অস্তি ( অত্তএব) হে গোপী্নব্ভ | 

তখাগি বীনার্ঘাধিকসাধকে স্ব শচ্ছেছ্মূল! সতী 

সমু্কঠা হয় মদ লালস! প্রধান ১ 17. | 

তথাহি মধ্যলীলায়ং ্বিতীয়ে নদযোক র্ 
কুষ্খকর্ণামৃতবঠনম্--.  " ৫ 

ত্ছৈপবং ত্রিভুবনাতমিতাবেছি 
মচ্চাপলঞ্চ মম বা তব বাধিগস্যম্ । 

তং কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি 

ুগ্ধং মুখাধুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥ ১৫ ॥ . 

নাম গানে মদ রুচি লয় কৃষ্ণনাম ॥ ১৩ ॥ 

তথাহি ভক্তিরসা মৃত সিন্ধো পূর্বাবিভাগে ্ী 
| লহ্ধ্যাম্ অষ্টাদশঙ্লোকঃ-- 

রোদনবিনুমকরনসুনিদৃগিন্ীবরাদ্য গৌবিন্বা। 
তৰ মধুরগ্বরবন্ঠী গায়তি নামাবলীং বাল! ॥ ১৬। 

(হে)গোবিদ! অদা রোদনবিদ্তুমকয়ন* 

হনিদৃগিদ্দীবর! (রোদন বিদ্ধ; এব মকরসাঃ ডে 

সন্দত; দৃগিন্দিবরাত্যাং বস্থাঃ সা) মধুরদ্বরবঞ্ী 

বাল। তব নামাবলীং গায়তি ॥ ১৬॥ | 

ছে গোবিন্দ! অদ্য গয়নধুগলে 
অশ্রজলে অভিবিত্তা রাধা তোমার 

নামাবলী গান করিতেছেন ॥ ১৬৪ 

রুগুণাখ্যানে রানা 1১$). 
তথাহি মধ্যলীলায়াম্ একবিশে দ্বাবিংশগ্লো ক". ; 

ধৃত কর্ণামৃতবউনমূ-- 

হাহ! মৎ (মম আশা মাং ব্যয়ে ॥ ১৪ ॥ ধর মধুর রপ্ত বিতো- 

আমার প্রেম নাই এবং প্রেমের কারণ |: মধুং মধুর, বদনং মধুরস্। 

বে-শ্রব্ধাদি 'লাধনভক্ি. তাহাও নাই, মধু মৃহিজমেতদহে। 

ধানধ্ারগাদি বৈষ্ববযোগেরও অনুষ্ঠান | .. মধুরং মধুর ০ মুরদ্। ১৭৪, 

নং রং জন নাং কোন শুভ ক্র?
 জীপ কে স্ রদ ি। ক 

রী ক হও মলি 
84755: ৮ ছি বি 

ছি । হরর. ্. | 



২৫৬ প্রীহীচৈতম্বচরিতী বত । [ জয়োবিংশ পরিচ্েখ।? 

কদাহং যমুদাতীরে নামানি তব কার্তয়ন্। 

উদ্বাম্পঃ পুগ্ুরীকাক্ষ রচয়িষ্ামি তাওবম্ ॥১৮। 

(ছে) পুগুরীকাক্ষ! কদ! অহং তব নামানি 

ছীর্ঘয়ন উদ্ধাপঃ (সন) তাগবং (ৃত্যং ) রচরি- 
ধ্াামি॥ ১৮॥ | 

ছে পুগুরীকাক্ষু। কবে আমি যমুনা 
তীরে তোমার নামমকল কীর্তন করিতে 

করিতে নজলনয়নে নৃত্য আরম্ত 

করিব ॥ ১৮ ॥ 

রুষে। রতি-চিহ্ন এই কৈল বিররণ। 

ক্ষঃপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন | 

যার চিত্তে কচ প্রোম। করয়ে উদয় । 

তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥১৯ 

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিদ্বৌ পূর্বববিভাগে চতুর্থ- 
জহ্যযাং হাদশঙ্সো কঃ-- 

ধ্স্তায়ং নবগ্রেম| যন্তো ন্ীলতি চেতমি। 

অন্তর্ব[ণিভিরপান্ত মুড! সু নুহর্গম। ॥ ১৯ ॥ 

যন্ত ধন্তন্ত ( জনন্ত ) চেতমি নবপ্রেমা! উদ্মী- 

লতি ( উদয়তি ) অন্য মুদ্রা অন্তর্বাণিভিঃ (শাস্ত- 

বিস্তঃ) অপি সুষ্ঠ সহ্র্গম। (বোদ্ধ,মূ অক) ॥১৯। 

যে ধনাজনের চিত্বে এই নবীন 

প্রেমার উদয় হয়, তাহার বাক্যাদির 

পরিপাটী শান্ত্রঞ্জেরাও বুঝিতে পারে 
পা ॥ ১৭ ॥. 

তথাহি আদিলীলারাং স্ধমে চতুর্মো কধৃত- 

 পীমন্তাগবতবচনম্-_. 
এবং ব্রতঃ শবপ্রিহনামকার্তা। 

জাতানুরাগে! জ্রাতচিত্ত উঠ: 

_হুমুত্যখো রোদদিতি ক্বৌতি গায়- 
তুযু্সাঘবই তযতি লোকবাহঃ॥ ২+। 

মা কষে বাটি হন্ন শ্লেহ মাম, প্রণয় 
পূ অন্র্যগ, ভাব, হান হয 1. 

 মহিষীগণেরূ্চ,অধিরূঢ়গোপিকানিকরে |. 
অধিরূঢ মহাভাব ছুইত প্রকার. & . 

যৈছে বীজ ইচ্ষুরস গুড় খগুযার | 
শর্করা! নিত গিশ্রি গুদ্ধমিশ্রি আর ॥১৭া 

ইহ। যৈছে ক্রমে নির্মল, কমে বাটে শ্বাদ 

রতি প্রেমাদি তৈছে বাঢ়য়ে আত্বাদ ॥১৮ 
অধিকারি-ভেদে রতি পঞ্চগ্রকার। 

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাত্মল্য, মধুর আর ॥ 

এই পঞ্চ স্থায়ীভাব হয় পঞ্চ রম 

যেই রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ ॥ ১৯॥ 

প্রেমাদিক স্থায়ীভাব সামগ্রী মিলনে । 

কঞ্ভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে ॥ 

বিভাব, অনুভাব, সাত্বিক, ব্যভিচারী । 

1য়ীভাব রম হয় মিলে এই চারি ॥২০।॥ 

দূধ যেন খণ্ড মরিচ কপূর মিলনে । 
রপালাখ্য রণ হয় অপুর্ব আন্বাদনে ॥ 

খিবিধ বিভাঁব আলম্বন উদ্দীপন । 

বংশীখর।দি উদ্দীপন কৃষ্ণা্দি আলম্বন ॥২' 

অনুভাব, স্কিত, নৃতা, গীতাদি উদ্ভাম্বর। 

স্তশ্ত।দি পাত্বিক অনুভাবের ভিতর ॥ 

নির্বেদ হধাদি তেত্রিশ ব্যভিচারী। 

গব মেলি রন হয় চমৎকারকারী ॥ ২২ । 

পঞ্চপিধ রন শান্ত, দাস্য, মধ্য বাৎসল্য। 

মধ্ুররস শ্ঙ্গার নাম মবাতে প্রাবলায ॥ 

শান্তরে শান্তরতি প্রেমপর্য্যন্ত হয়। 

দান্যরতি রাগপধ্যন্ত ক্রমেতে বাঢ়য় (২৯ 
নখ বাত্মলা রস পায় অনুরাগ সীমা । 

সৃবলাদ্যের ভাব পর্যান্ত প্রেমের মহিমা ॥ 
শান্তদি রলের যোগ, বিয়োগ দুই ভেদ। 

মখা, বাৎমল্যযোগাদিরঅনের্কবিভেদ ॥২ 

রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুর়ে। 

1 ন্ভোগেমোদদবির়্ণমাহননা মার 



বদনা ইহ ইনি বি নি, 
উদুরণা লি গো ছ্ই ভে ২. 

চিত্র দ্খ অন্ন 'লজদিং 'নাম1. 

জমরর্গীতার, দশফোক তাহাতে পরমা? | ২৮ কি হইয়া |২১। 
উদ্ঘূর্ণবিবশ চেষ্'দিখ্যোম্মাদ নাম। 
বিরহে কৃষণস্ফ রতি আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান ॥২$ 
সন্ত বিপরন্ বিবিধ শৃঙ্গারণ 
সস্তোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার ॥ 

বিপ্রলস্ত চতুর্বিধ পূর্বরাগ মান। 
প্রাবাপাখ্য শার গ্রেমনৈচিত্তা আখ্যান ॥ 
রাধিকাদো পুর্বরাগ প্রসিদ্ধ গুবান মানে 

প্রেমবৈচিত্তয প্রীদশমে মহিষীগণে 1৩০1 
তথাহি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্ন্ধে নবতিতমাধ্যায়ে 

লণুনন্নে ক: 

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্র! ন শেষে 
দ্থপিতি'জগতি রাহ্যামীশ্বরে! গধবোধঃ। 
বয়মিব প।৭ কচ্চিদগাড নির্ধিদ্ধেত| 
নলিন্নয়নহাসোনারলীলেক্ষিতেন ॥ ২১ ॥ 

(হে) কুররি! জগতি ত্বম্ ( এব এক) 
বীতণিজ্র! (নতী) ন শেষে (শ্যনেচ্ছাম্ আর্পন 

কুরুয,ং যতঃ) বিলপনি (উচ্চৈঃ পরিবেদনামেব 

কুরুষে) ঈখরঃ (শ্রীকষঃ অন্মাকং পতিস্ত ) রাত্রয।ং 

( তদহ্েষণশক্তিবিরোধধিন্যাং) গুপবেধং (কুত্রাপি 

আ।চ্ছন্ঃ সন) শেতে। (হে) সখি! কচিং 
নূলিননয়নহাসোদায়লীলেক্ষিতেন (নলিননয়ন্ 

হাসেম সহিতম্ উদারং যৎং লীলেক্ষিতং তেন) 

বমম্ ইব গা়নির্বিদ্বচেত। (গাঢ়ণ অতিপগেন 
 নির্ধিদ্বচেত। )॥ ২২ | 

. হে কুররি। । এই জগতে তুমিই একা- 
্ষিনী গি্াশুস্কা হয়া শয়নের ইচ্ছাও, 
আরিতেছ; না 

শির শানে টা ই 

মে নহে উ চারে বিলাপ: 'গরপকানমুগাহা,প পাচ গচ।১ চু ঠ্ 
রি সিসি 

হে ষথি! বৌধ, করি) সা কটা 
্বারা আমাদের যার তুমিও মারি 

নু 
ব্রজেন্্রযন্দন কৃষং নায়কশিরোমণি 1 "1 

নায়িকার শিরোমণি রাধাঠাকুরাণি 1৩১1 
তথাছি ভজিরসামৃতসিক্ৌ ছবিপাগানে 

গ্রথমলহরধ্যাং সপ্তময্লে কঃ. 

নায়কান|ং শিরোরদ্বং কৃষস্ত ভগবান হবাম। 
যর নিত্যতয! সর্ব বিরাজস্তে মহাগুণাঃ | ২২. 

নায়কানাং (মধ্যে) স্শং ভগবান্ কঃ 

শিরোরভ্বং যত (যন্িন্ শ্ীকফে ) সর্ব মহা 

নিত্যতয় বয়াজস্তে ॥ ২২ ২ 

স্বয়ং ভগবান প্ীকষণ নায়কের ৫ 
মণি। বীহাতে সর্ববিধ মহাগুণরাশি 

নিত্যরূপে বিরাজ করিতেছে ॥ ২২৪, 

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে যোপক্লো বধ 

গৌতমীয়তন্ত্রবচনম্-- 

দেবী কুষ্ণময়ী ্রোকা রাধিকা পরদেবতা । 

র্বপঙ্গীমনী সর্বকাস্তিঃ সন্মোহিনী পরা ॥ ২৬ .. 

অনন্ত কৃষের গুণ চৌষষ্টি প্রধান । 
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্তকাণ ॥৩২ 

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিতী দঙ্গিণধিষ্ঠ(গে 
প্রথমলহর্ধ্য।ম্ একাদশাদিঙ্সেকাঃ-- ূ 

অয়ং নেঙা| সরম্যাঙগ; সর্বন্ঙষপাহিতঃ। র্ 

রুচিরস্তেজস!| যুক্ো৷ বলীয়ান্ রয়সান্থিতঃ ॥ ২৪৪ রঃ 

বিবিধাড়ুহভাবাবিৎ সত্যথাক্ প্রিরঘদঃ |. এ. ঃ 
বাবৃদক/ সুপাণ্ডিতো| বুদ্ধিমান্ জাবি ঃ 
ব্দঘস্চতুরো দক্ঘ) কৃত: হত. রঃ এ 

এ 
৯. নদ 

টা টপ 
ন ” 



কিছ: 

যন হি নু াণাগসতপালষঃ। 
“স্থবী তকহুহৎ প্রেমবপ্তঃ পর্বশুভক্করঃ | ২৮1 

গ্রাতাগী কীর্তিমান্ রক্তলোক: সাধুসমাশীয়ঃ। 
নারীগণমণোহারী সর্বারাধাঃ সমৃদ্ধিম!ন্ ॥ ২৯॥ 
বরী।নী্খরশ্চেতি গুণান্তন্তানুকীর্ঠিতাঃ। 

লগ! ইব পঞ্চাশদৃহর্ধিগাহা হরেরমী ॥ ৩*॥ 

হয়ে? ( শ্ীকৃষণন্ড ) অয়ং নেত! স্থরম্য।ঈঃ সর্ব- 
স্ক্ষণরস্থিতঃ (গ্রতৃতয়ঃ) তশ্ত অন্ুকীন্ত্িতাঃ 

পঞ্চাশদূ-গুণাঃ সমু! ইব ছর্বগাহ! ॥ ২৪---৩০ ॥ 

1 ৯] আুরমযাঙ্গ। গশংমনীয় অঙ্গসন্নি- 

বেশ। এইগুণগী মানিরভাবের সময় হইতে 

ব্যক্ত ।২। মর্ধনল্লক্ষণাঘিত,,্রীকূণের 

সল্লক্ষণ গুণোখ ও অঙ্কোথ ভেদে ধিবিধ। 

রক্ততা ও তুক্গতাদিগুণজনিত লক্ষণের 

নাম গুণোখ লক্ষণ । সও্ড স্থানে রক্ততা, 

'ছয় স্বানে উচ্চতা তিন স্থানে বিস্তার, 

তিন গ্থানে খর্বভ, তিন স্থানে গন্ভীরতা, 

পাঁচ স্থানে দীর্ঘতা, পাঁচ স্থানে সুতা । 
এইরূপে গুধোথ বললক্ষণ বত্রিশটি | করা- 
দিতে রেখাময় লক্ষণের নাম অঙ্কোখ 

লক্ষণ । এই লক্ষণ ষোলটি। ৩। রুচির, 

সৌন্দর্য্য দ্বার! নয়নের আনন্দকারী। ইহা 
বাল্যা্দি লীলাত্রয়ে বিশেষরূপে দৃ$ হয় ৪ 
তেজন্বী, তেজরাশি এবং দুগ্ধর্যতা ও সর্ব 

পরার্নয়কারী মমঘিত £ ইহ মল্লরঙ্গে 
: দু হয়। &। বয়ান, বলবান্, ইহাও 

অঙ্গজ দৃই হয়। ৩। বয়োযু, বয়সের 
রর বাঁল্যাদি বিবিধ ভে? মত্তেও সর্ভক্তি- 

| সঈমীশ্রয়, বর্বগুণযুক্ত ও নিত্য নুতনবিলাস 

বিশিষ্ট কৈশোর বয়দই গ্রীকষের পাশ 
নি ইহা, জীরাযূলীলাতেই বত 

১৯ ৮ 

রি 
| হয টা ৪ রি 84347 ্  সঃ 

পা 
ও রাঃ ৫ এ. 1 

ৰৈ এত ্ি শে না $০-০৯১4 
র্ ২17১৯ ৮১১৮ এদিক 48 ১ 

এ পদ নু) 81028 05 2 

রর ৫ টি রঃ হিঃ রা 8 ন্ নু দর ঠা 71415. রি ্ ন্ ্ রী নি, ৫ ই রা 1 রর রি ১ 71141 ১4 ৮724424 
রী 90 পা ॥ ৯৯১: ষ্ঠ উরি ! তু মির পন লি ঠা 82১ 6 ১ এ ৯ পনি রি 

উঠ, ১4 পল ৬৫ ১১০২০ ] 

এ ৫ ও রঃ ৩ 3৫৪ শব রে 
নং ১০০ তে 

৮ পি ভীতি শা রহ রী রি ৮ 

চি ইহা মৌগানলীলায পধহঅজামিলীতা | 
৮।. অত্যবাক্, এই গুণ জরানন্ধবধা(দি- 
থলে দৃষ্ট হয় ।৯। পিয়শ্বদ,অপরাধীজনেও 
নাস্বনা বাক্যপ্রয়েগকারী, ইহ! কালিয়- 
নাঁগদমনে ব্যক্ত হয় ।১। বাঁবদূক, শ্ববণ- 

"প্রিয় ও অধিলগুণান্ষিত বাক্য প্রয়োগ- 
কুশল; ইহ ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গে প্রথম ব্যক্ত হয় । 
১১। সুপাণ্ডত্য, অখিলবিদ্যাবিৎ ও 
যথোচিত কর্ম্মকারক, ইহা গুরুগৃহে 
ও দ্বারকালীলায় ব্যক্ত আছে। ১২। 

বুদ্ধিমান, মেধাবী ও সুঙ্ধবুদ্ধি ; ইহ] গুর- 
গৃহে ও কালযবনাদিবধে দুষ্ট হয় । ১৩1 
গ্রতিভাদ্বিত। নব নব প্রকাশশালিনী 
বুদ্ধি বিশিষ্ট; ইহা মানভগ্তনলীলাতে 
প্রকাশিত । ১৪ | বিদগ্ধ, 'কলাবিলাধ- 
কুশল ; ইহ! বৃন্দাবনে পাশত্রড়ায় পরি- 
ব্যক্ত । ১৫। চতুর, এককালীন অনেক 
কার্য মমাধানকারী। ইহা অরিষ্টবধে 
পকাশ পায়। ১৬। দক্ষ, দুঃসাধ্য কার্ধ্য 
নত্বর সম্পাদনকারী। ইহ! নরকাতুর- 
বধে প্রকাশিত । ১৭। কৃতজ্ঞ, কৃতসেবা- 

দিকন্মের অভিজ্ঞ; কামাবনে পাগুব- 
গণের নিকট গমনকালে এই গুণ পরি- 
স্কুট দেখা যায় | ১৮। শুদ্বঢব্রত, মত্য- 
প্রতিজ্ঞ ও সত্যনিয়ম ; ইহা পারিজ্াত- 
হরণে ব্যক্ত আঁছে। ১৯। দেশকাল” 

সুপাত্রজ, দেশ কাল ও পাত্র বিবেচন! 
করিয়া কর্মকাঁরী। উদ্ধবকে ব্রজে প্রোরণ- 
কালে এই গুণ গ্রকাশ পায়। ২৯। শান 
গজ ও ইহা ছারকা: নে 

8 81 সন ১ আত লী। ৃ 
৫ রর রক 
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তর 

| প্র্গে ল্ যা ধ্ডঃ বশী, হা 
জয়কারী; ইহা বংশবিস্তার গ্রানজে 

দেখা যায়। ২৩। স্থির, আফলো দয়কর্- 
চারী$ ইহা জান্ববতী পরিণয়ে ব্যক্ত 1২৪। 
দান্ত, ক্লেখসহিধুও । ইহ। গুরুগৃছে প্রাকা- 
শিত 1২৫ |. ক্ষমাশীল, অপরাধলহিষু ; 

ইহা শিশুপালবধে প্রকটিত ।২৩। গস্তীর; 

দুর্কিগাঁছ আশয় ; ইহা ব্রঙ্গমমোহনলীলায় 

ব্যক্ত ।২৭। ধৃতিমান্, পুর্ণকাম ও ক্ষোভের 

কারণ সত্বেও ক্ষোভরহিত ইহা রাজ- 

হুয় যজ্ছে প্রাকাখিত। ২৮। মমরাগ- 

দ্বেষবিমুক্ত, ইহা কালিয় দমনে গ্রাকটিত 
।২৯। বদান্য, দাতা, ছারকালীলায় 
নারদমোহে এই গুণ প্রকাশিত। ৩০। 

ধান্মিক, ধর্মকারক ও ধন্মরক্ষক, ইহা 

দ্বারকালীলায় গুকাশিত। ৩১। শুর,যুদ্ধ 
বিষয়ে উত্মাহাশ্থিত ও অন্ত্রগ্রয়োগনিপুণ, 

ইহ] জরামন্ধনংগ্রামে প্রকাশিত । ৩২। 

করুণ, পরছুঃখমহিষু ; জরাদন্ধ কর্তৃক 

বদ্ধরাজগণের মোটনে এই গুণ একটিত। 

৩৩। মানাযশানকৎ, গুরুবৃদ্ধ ব্রাঙ্মণমকল 

পুজাকারী, ইহা দ্বারকলীলায় গুকা- 

শিত। ৩৪। বিনয়ী অনুগ্ধত ; ইহ] রাঁজ- 

সুয়ষন্জে ব্যক্ত । ৩৫। দক্ষিণ, কোমল- 

চরিত্র, ইহা নত্যভামাপরিণয়ে প্রকা- 

শিত। ৩১। ভ্রীমান্ লজ্জাশীল; “ গুণ 
এই গোবর্ধনধারণকাঁলে প্রকটিত। ৩৭। 

শরণাগতপালক, এই গুণ বাণযুদ্ধে 

ব্যক্ত,।.৩৮।. ুখী, 'অকনভিষ্ষায় এইগুণ 

সুবাক্ত আছে । ৩৯ ভন, ভীম 

রির্ধানে টি ৭ ও এ ৪ 

রে পর লালা ্ 

$১৮2৮ ৮ 

« 
রঃ টস 

ক দি 

৮ 

এ 

প্রকাশিত | 8১। ম্বাগুভঙ্বর, র্বন- 

হিতকারী, ইসা উদ্ধবশিক্ষায় ব্যক্ত 1 8 

প্রতাপী। ৪৩। কীত্তিমান্।-8৪। রা 
লোক, সোকের অনুরাগ্ভাজন | 8% ্  

মাধুসমাশয়।৪ নারীগণ মনোহারী।৪গ1 
সর্বারাধ্য। ৪৮। মসুদ্ধিমান্ 1৪৯। ব্রী- 

য়ান।৫০| ঈশ্বর | প্রীরুষের এই পৰ্াশর্টি 

গু৭ সমুদ্রের ন্যায় ছুর্বিগাহ ।২৪--০॥ 
তথাহি তজৈব-- 

ভীবেঘেতে বসস্তোহপি বিশ্দুবিদ্দুতয়! কচিৎ। 

পরিপূর্ণতয়! ভাস্তি ততৈব পুরুষোত্তমে | ৩১ .* 
অথ পঞ্চগুণ। যে স্ারংশেন গিবিশা দিযু। | 
সদ! শ্বরূপসংগ্রা্ধ; সর্বজে। গিত্যনৃত্তনঃ ॥ 

নচ্চিদানন্নসান্ত্রাঙ্গঃ সর্বসদ্ধিনিষেবিতঃ ॥ ৩২ ॥ "৮ 

অথোচ্যস্তে গুণ।ঃ পঞ্চ যে লক্্রীশাদিবর্তিনঃ ॥ 
অবিচিন্তামহাশক্তিঃ কেটিবঙ্গাগুবিগ্রহঃ। 
অবতারাবলীবীঞং হতারিগতিদায়কঃ। 
গায্ু।রামগণ।কর্ষীতামী কষে কিলাঙুতাঃ ॥৩৩া 
সর্বাজুতচমৎকারনীলাকলে!লবারিধিঃ। 
অভুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিভপ্রিয়মণ্ডগঃ ॥ ৩৪ ॥ 

ত্রিজগন্ম।নসাকর্ধীমুরলীকলকুদিতঃ 
অসমানোর্্রপত্রীবিদ্মাপিতচর|চরঃ ॥ ৩৫ ॥ 
লীলা-প্রেমাপ্রিয়াধিকাং মধুর বেণুরপয়ো$:।' 

ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিদ্দন্ত চতুষট়ম্ | ৮; 
এবং খণা*্চতু্েন শ্চহুহরিযদাহতা। ॥ | 

এতে (৬ণাঃ) বিদ্দুবিদ্দুতগ্ন। কচিং শীতে 

বসন্তঃ অপি তত্র পুরুযোতমে পরিপূর্ণ 
ভাস্তি। অংশেন'( যখাসম্তবন্বাংশেন ) গিরিশাদিয় 

( ্রশিবাদিযু ) যে পঞ্চগুণাঃ দ্থাঃ ( অথ উদ 

সদা সবরগমংগ্রা্ুঃ সর্ব্তঃ নিত্যনৃতনঃ সি 

মশগাজাদ। র্ািদধিনিখেবিতঃ (ই 1 

রা রি. দো 
ধা রি 2 808১ 



উম নিযে বাগান | 

ইতি অনী কষে খুতাঃ কিল। পর্বাভূতচমখ- 

ফারলীলাকল্লোলবারিধিঃ অনুপ পরেমমত্তিত, 
প্রিয়যগুলঃ | মুরলীফলকৃছিতঃ ব্রিজগন্মানসাকর্ষী 
অসমানোর্ধরপঞ্রীবিন্মীপিতচরাচর 3 শীলাপ্রেয়। 

প্রিয় ধিক্যং বেণুরূপর্োঃ মাধূর্ধো ইতি গোবিনন্ত 
অনাধারধং চতুষ্টগং প্রোক্তম্ এবং চতুর্ভেদাঃ গুণাঃ 
ডুবি: উদানতঃ ॥ ৩১--৩৬ ॥ ই 

: এই সমস্ত গুণ জীবগণেও গৃষ্ট হয়। 
সু হইলেও সম্পূ্ভাবে দুষ্ট হয় না, 
'অংশতঃ দৃষ্ট হয় মাত্র । প্রীকফেই এইগুলি 
পরিপূর্ণভাবে দৃষ্ট হইয়। থাকে । সদা 

কপমন্প্রা্ত (মায়িককার্ষ্যে অবশীরুত) 
সর্বজ্ঞ, নি'তাযনৃতন, সচ্চিদানন্দগান্্রাঙ 

. (মচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ) ও সর্ঝনিদ্ধি- 
েনিষেবিত (সকল নিদ্ধি বাহার নিজবশে) 
-প্রীকষের এই পাচটিগুণ আংশিকরূপে ূ 

| খিরিশাদি দেবতাঁতেও দেখা গিয়া থাকে। 

 অবিচিন্ত্য মহাশক্তি (সৃষ্টিকর্তৃত্, ত্রক্ষা- 
'কুদ্বাদিমোহন ও ভক্তের গ্রারন্ধ খণ্ডন 

প্রভৃতি অচিন্তাশক্তি মমন্বিত) কোটি 

“ শ্রহ্মাগুবিগ্রহ (বিশ্বরূপ ) অবতারাবলী- 

বীজ ( সর্ধাবতারের'মূলাশ্রয় ) হতারি- 

, গাত্িদায়ক (শরুগণের বিনাশসাধন পূর্বক 
-সুক্তিদাতা) ও আতারামণগণা কর্মী (মুক্ত- 

এগণেরও আকষণকারী )ভ্রীরুষের এই 

চটি গুণ প্রীনারায়ণাগ্গিতেও 

ক) শিহ্য্ক্ল (েমমাধুরয ) তিজগল্মানমা- 

ট ক কি দত, রে উস রি 

ক ) এই ছা হকের য়া. 

দষ্ট 
হয়) নব! [ভুতচমৎকারলীলাক লোলবারিধি 

রি ্ীগায়াধ্ধ। ) অতুল্যমধুর গেম শিত-: 

পতি শি গিকাত ঠা 

ধারণ। এইরূপে এজীকুফের : ০ 

শুণ 0৩১৩৬ ॥ 70 

অনস্ত গুণ রাধিকার পঞ্চবিংশতি প্রীধান। 

যেই গুণে বশ হয় কষ ভগবান্ ॥ ৩৩। 

তথাহি উজ্জলনীগমণৌ : রাধা প্রকরণে 
নবমাঙ্ধে রর 

অথ বৃন্দ বনেশ্রধ্যাঃ কীর্ত্যস্তে প্রবর! খপাঃ। 

মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্ছলন্মিতা ॥ ৩৭ ॥ 

চারুসৌভাগ্ারেখাঢ্যাগন্ধোন্মা দিতমাধব!। 

সঙ্গীতগ্রসরা ভি্ঞ। রম্যবাও, নর্মপণ্তিত) ॥ ৩৮ ॥ 

বিনীতা করুণ পূর্ণা বিধপ্ধা পাটবান্িত]। 

লঙ্জ[ শীল সুমধধ্যাপ1 ধৈধ্যগরভীরধ্যশালিনী ॥৫৯) 

স্ুবিলাসা মহাতাবপরমোতকর্ষঙর্ষিণী। 

গোকুলপ্রেমবসতির্জগঙ্ছে.নীলসদ্যশাঃ ॥ ৪* ॥ 

গুর্দর্পিত গুরুন্নেহ! সথীপ্রণয়িতাবশ। | 

রঃ প্রয়। বলীমুখ্য। সন্ততাশ্রবকেশবা। 

বহন! কিংগুণান স্তাঃসংখ্যাতীতা হরেরিব ॥৪১। 

অথ বুন্দাধনেশ্যাঃ (্ীরাধায়াঃ) প্রবরা গুগাঃ 
কীর্তযন্তে মধুরেয়ং নববয়।ঃ চলাপাঙ্গোজ্জলন্দিতা 
/ ইততযাদয়ঃ) ভন্তাঃ গুণাঠ কিং বহন হবেঃ ইন 
»ংখ্যাতীত।2 ॥ ৩৭--৪১ | 

জীরুষের ন্যায় জীরাধারও অপ্রাকত 

অনস্ত গুণ উক্ত হইয়। থাকে । তন্মপ্যে 

গরধানতঃ যে, পঞ্চবিংশতি গুণ তাহ! 

কীপ্তিত হইতেছে । মধুরা, নববয়া, চঞ্চল- 
নয়ন1,উজ্ত্বলম্মিতা,চারুনৌভাগ্যরেখাঢা। 

( পঞ্চাশৎ সংখ্যক সৌভাগ্যস্ুচক রেখা 

বিশিষ্ট) 'গন্ধোন্মাদিতমাধবা (গন্ধ দ্বার! 
মাধবকে উন্মাদিত করেন) মঙ্গীতগুপরা- 
ভিঙ্ঞা, রম্যবাক্, নর্দপঞ্ডিতা, 'বিন্বীতা 



নি সে € ৯ 
ডি 2৯, 

পরমোঁ্ফর্মতিথিনীঃ (নয সান্ধিকভাব 

মকলের পুর্ণ প্রকাশন ) গোকুলপ্রেম- 

বমতি (গোকুলজনপ্রিয়া) জগচ্ছেশীলসদৃ- 

যশ "(বাহার যশে. সর্ধাজগৎ ব্যাপ্ত) 

র্বপিতগুরুসনেহ। ( গুরুজগনের অসিশয় 

নহপাত্রী ) সীগ্রণযিতাবশা : (সখী- 

জনের ্রগয়াবীন1) রুষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা 

( কুষগাঞ্রিয়াগশ শ্রেষ্ঠ ) মন্$তাশ্রবকেশবা 

(অর্াদ। কেশব মীহারআজ্ঞা ধীন) ॥৩৭।৪১। 

নায়িকা নায়ক ভুই রসের আলম্বন। 

মেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্রনন্দন ॥ 

এই মত দামো দান, সখ্যে মখাগণ | 

বাৎসল্যে মাতাপিতা আশ্রয়ালম্বন ॥ 

এই রস অনুভবে যৈছে ভক্তগণ। 

্যছে রস হয়, তাঁর শুনহ লক্ষণ ॥৩৪ 

তথাহি ভক্তিরসামৃত্সিঙ্গৌ দক্ষিণবিভাগে 

গ্রথমলহয্য|ং চতুর্থাস্কে 

তক্তিনিধূতদে।যাণাং প্রসম়ে।জ্ৰলচেতসাম্। 
প্রীনাগনতর স্তানীং রপিকাসগরঙ্গিণাস্ ॥ ৪২। 

দীবনীভৃতগোবিদাপাদভক্কিসুখশ্রিয়ান্। 

গ্রেমান্তরঙভূত!নি কৃত্যান্তেবাস্ুৃতিষ্টতাম্॥ ৪৩। 

ভক্তানাং হৃদি রাজস্তী সংস্কারযুগলো।জ্গ! | 
রতিরানন্দরূপৈব নীগমান| তু রস্কাতাম্॥ ৪৪। 

কষণানিভিবিভাবা্ঠৈর্গতৈরমু্ভবাধবনি। 

গ্রৌঢানন্দচমতকারকাষ্ঠ।মাপদ্যতে পরাম্ ॥৪৫| 

ভক্তিনিধূ্তিদোযানাং ( ডক্তা। নিধূতঃ দোধাঃ 

যেষাং) 'উ্সনোজ্ৰলচেতসাং শ্রীভাগবতরক্ঞানাং 

(ষ্ঠাগবতার্থান্থাদনপর়াণাং ) রসিকা সঙ্গর়ঙ্গিনাং 

4 রমজতক্চসঙ্গিণাং ) জীবনীভুতগো বিদাপাদগাজি' 

৫ অতিযাং পাপা ্কতানি নন 
8৬০ ০০১০ দিলা 

টি সি অনগাভবিন স্পা এবাাত্যী, সু জা 
| বিভাধাটগঃ গতিঃ রশুতাং নীয়মান! পরা, রে 

7৮) £ 
০: ) রি 

৯ লাল ও 1 তত ও বি এ নটি ঃ 

১ ৮:০৭ ৭৭ ১ পাকে 24৮ 21 পু বদ ৫ ৮) 
২ ৯১০৯ ও শি 2 ১ 

নদচমৎকারক1ঠ।ম্ আপপ্তে | ৪২৪৫, না 

ভক্কি গ্রাভাবে ধাহাদের দোষ ছি 
রিত হইয়া গুদ্ধনত্বাবির্ভীবের যো 

এবং 'উজ্্বল তদ্ধেতু র্কাজানমন্পরিত 

হইয়াছে , বাহার দ্বীভাগবতা আহ, 

অনুরক্ত এবং রমজ্ঞভক্তগণমহণি, ধোন 

নিন্দ পাঁদপঘ্মের ভক্তিসুখসম্পত্ি ধাহা- 

দের জীবনীভূত, যাহারা কেবল প্রেমান্ত", 
রঙ্গ মাধন মকল অনুষ্ঠান করেন, তাদৃশ. 
ভক্তগণের হৃদয়ে সংস্কার যুগলোজ্জব 4. 

আনন্দরূপ। যে রতি বিরাজিত আছছে।। 

“মই রতি অনুভবপথগত রুষাদিবিভাগ-. 

সমূহ দ্বার] আন্বাদতা প্রাপ্ত হইয়া 
প্রৌড়ানন্দ চমৎকারের পরাকাষ্ঠা প্রা্ড 
হইয়া থাকেন 1 ৪২--৪% ॥ 

এই রগান্থাদ নহে অভক্তের গণে। ্ 

রুষ্ণভক্তগণ করে রস আন্বাদনে 1৩ প।, 

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিক্ধো ধা 
পঞ্চমলহর্যাং অষ্টসপ্ততিতমান্থে-- 

সর্ববখৈব ছরছোহ্যমউকৈর্ভগবন্রসঃ। 

তৎপাদানুজসরবর্ভকিরেবানুয়ঙ্থতে |. 8৬ | ২. 

অভক্তৈঃ অয়ং ভগনৎ রসং সর্বথ। এব য় 

তৎগাদাধুজসর্ধাস্ৈঃ ভকতৈঃ এব অনুরগ্ততে ৪৪1 

এই ভক্কিরম অভক্তদিখের মরার: 

রেই ছু কিন্ত দাগে 

থাকেন 1 ৫৬ ॥ 
২ 

গফ্বিংশাধিকশততসষ-. ঃ পি 
টা 

কির লহ ডে টা 
( চাতক ক 

নি এ সরি 1 
/ 1 
«টি তা ৪ 

রং ৬ / এ রঃ 
২টি? 141) চল) ২ দশ ১৭ 
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১1] লও সতঃ.) বাং চি স্বতক্ত ভি. পযুক- 

রা ধান তথা ) বিষয়ান্ উপযুগ্জতঃ ( ভূঞ্জানস্ত 

পু যৎ) বৈয়াগ্যং ( তৎ) যুক্তম্ধউচ্যতে ৪৭ 

অনামক্ত হইয়। যথাযোগ্য বিষয়োপ- 

ভোগ করতঃ কুষ্মন্বন্ধে যে আগ্রহ জন্মে 

এ স্থলে তাহাকেই যুক্তবৈরাগা বলিয়। 
কীর্তন করিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥ 

সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন বিবরণ। 

গঞ্চমপুরুষ।থ এই কুষ প্রোমধন |. 
| 'ুর্বেতে প্রয়াগে আমি রমের বিচারে। 

। তোমার ভাই রূপে কৈল শঞ্ষি মধ্চারে ॥ 
তুমিহ করিহ ভক্তি-শাস্ত্রের প্রচার । 

: মথুরায় লুগ্ততীর্ঘের করিহ উদ্ধার ॥৩১। 
জীরন্দাবনে ক্ষ্চসেব। বৈধব আচার। 

-উক্চি-স্মতি-শান্ত্র করি করিহ পাচার ॥ 
যুক্ত-বৈরাগ্য-স্থিতি মব শিক্ষাইল | 
ঃ ওক্ষ বোরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল (৩৭ 

,. তথাহি গীতায়াং ছবাদশাধ্যায়ে অয়োদশাদি- 

" শ্লোক 27 

“কাধে সর্বভূতানাং মৈত্র£ করুণ এব চ। 
এনির্খুমে নিরহঙ্ষারঃ সমছঃখন্ুথঃ ক্ষমী ॥ ৪৮ ॥ 

সন্ধঃ: সততং যোগী বায দৃঢ়নিশ্চমঃ। 

" মযযপিতমনো বুদধিধে মন্ুত্তঃ সমে গ্রিয়ঃ॥ ৪৯ ॥ 

» যশ্মাপ্নোথিজতে.লোকে। লোকাক্গো দিতে চ যঃ। 

এ্ধধামর্যতয়োদেগৈমুে ঘঃ স চ মে প্রিষ়ঃ॥ ৫০ ॥ 

 আনপেক্ষঃ শুচির্র্' উদাসীনে। গতব্যথঃ | 

(ঃ 
১ 21, 

টা নন য়্যতি ন ছেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 

৯ টি 

নাঃ 

যয! ্তী চ মির চ তথা! মানাপদানযোঃ। 

পা নদা্তিমৌ? নী সন্তৃকো খন (কেলটিধ।... না 

চিত হিংসতিগকধ। হয দহ) ৪ 

্ 

্ ু্ধারভগরিত্যাগী যে! মন্তক্তঃ ল মে প্রিয়ঃ॥ ৫১॥ 

রি জাভপরিত্যাগী তক্তিমান্যঃ ল মে প্রিয়:0৫২। 

ডোকরখখেু সঃ সঙ্গবিরর্জিতঃ॥ ৫৩॥ ..... 
রে হা বীছার বদি বিচযিত হয় নাং, 
গা ও 

৫ 8 

৫ বু বি যখোিং পানা 
শ্রদ্দধান। মৎপরম! ভক্তান্তেহতীব মে শ্রিয়াঃ)৫৫ 

সর্বভূতানাম্ অথেষ্টা মৈতঃ করণ: নির্ঘমঃ 
নিরহঙ্কারঃ সমদুংখনুখঃ ক্ষমী। সততং গন্ধ্ঃ 

যোগী যতাঝ্স! দৃঢ়নিশ্চয়ঃ মরি অর্পিতমনো বুদ্ধিঃ 
যঃ সঃ মে প্রিগ্নঃ মন্তক্কঃ। যন্লাৎ, লোকঃ ন 

উদ্ধিঞরতে চ যঃ লোকান্ ন উদ্ধিজতে যঃ হ্যা মর্ষ- 

ভয়োছেগৈঃ মুক্তঃ সচ গে প্রিয়ঃ। অনপেক্ষঃ 

 শুটিঃ দক্ষঃ উপানীনঃ গতব্যথঃ সর্বারস্তপরিত্যাগী 

যঃ সঃ মে প্রিষঃ মন্তত্তিঃ। যঃন হাতি ন হেষ্ি 
ন শোচতি ন কাঞ্জতি গুভাগুভপরিত্যাগী ভক্তি" 

মান্যঃ সঃমে প্রিকঃ। শতৌ চমিত্রে চ তথা 
মানাপম(নয়োঃ সমঃ শীতোঞ্চসুথছুঃখেষু সমঃ সঙ্গ 

বিবজ্জিতঃ। তুল্যনিন্দাস্ততিঃ মৌনী যেন কেনচিৎ 
সহুষ্টঃ অনিকেতঃ স্থিবমতিঃ ভক্তিমান্ (সঃ) নরঃ 

মে প্রিয়ঃ। যে ভক্তাঃ যথোক্তম্ ইদং ধর্ম মৃতং 
পরু্যপাসতে শ্রদ্ধধান! ( তক্তিশ্রপ্ধীলবঃ ) মৎপরমাঃ 

(মন্নিরতাঃ) তে মে অতীব প্রিষ্কাঃ (ভবস্তি) ॥8৮1৫৫ 

যিনি সর্দাভাতের অদেঞ্টা অর্থাৎ কেহ 
দেষ করিলেও আমার প্রারন্ধানুসারে 

পরমেশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়।ই আগার 

প্রতি দ্বেব করিতেছে,এই বুদ্ধিতে তাহার 

প্রতি দেষরহিত, সমস্ত জীবই পরমেশ্ব- 
র।পিষ্টিত' এই বুদ্ধিতে জীবমাত্রের প্রাতি 
গিপ্ধ, কোন কারণে কাহারও খেদর উপ- 
স্থিত হইলে “এ খেদ না হউক” এই 
বুদ্ধিতে করুণ, দেহাদিতে মমতারহিত 
ও আত্মবুদ্ধিরহিত, সুখের মময় হর্ষে ও 
দুঃখের সগয় উদ্বেগেও নিরাকুল। সহিষু 
মতত যন্তষট, গুরুকত্ক উপদিষ্ট-উপায়-. 
নিষ্ঠ, বিছ্বিতেক্িয়, কেহ কুতর্ক করিলেও 

'সাছিিরান ইরা 
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করিয়াছেন, এই প্রকার, ভক্তই আমার 

ভ্রিয়। যিনি অনপেক্ষ অর্থাৎ স্বয়ং 
উপস্থিত ' ভোগাবিষয়েও স্প হারহিত, 

গুটি, দক্ষ, উদানীন, ব্াথারহিত ও সর্ধা- 
রস্তপরিত্যাগী, তাদুশ ভক্তই আমার 
প্রিয়। যিনি শক্রমিত্রে, মানাপমানে, 
শীতোষে। ও সুখদুঃখে মমবুদ্ধি এনং 

কুসপ্রবিবর্জিত, যিনি নিন্দা ও স্ততিকে 
মমান বোধ করেন, যিনি যখ।লাভতুষট, 
নিবামরহিত ও শ্ট্রিবুদ্দি তাদশ ভক্তি- 
মান্ই আমার প্রিয়। যিনি এই যথোক্ত 

ধন্মান্থতের দেবা করেন, তিনি আমার, 
অতীব প্রিয় হয়েন ॥ ৪৮--৫৫ ॥ 

তথ।হি শ্রীমস্ভাগবতে দ্বিতীয়ঙ্কন্ধে ছ্িতীয়াধ্যায়ে 
পঞ্চময়ে| ক: 

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশস্তি ভিক্ষাং 
নৈবাজ্বিপাঃ পরভৃততঃ মরিতোহপাশুষ্যন্। 
রুদ্ধাঃ গুহাঃ কিমজিতোহবতি নোপসম্নান্ 
কন্মাভ্তজগ্তি কবয়ে। ধনদুর্মপান্ধান্ ॥ ৫৬ ॥ 

পথি কিং চিরাণি (বন্ত্রথগানি) ন সস্তি 
পরভৃতঃ অভ্িপাঃ ভিক্ষাং ন এব দিশ্তি (দাস্তস্তি 
কিং) সরিতঃ অপি আস্তষান্ ( শুষ্কাঃ কিং) গুহাঃ 
রুদ্ধাঃ (কিম) অঙ্গিতঃ কিম্ উপসন্নাম্ ( শরণা- 
গতান্ জনন) ন অবতি কবঘঃ কম্মাৎ ধনদুর্গদা- 
জান ( ধনেন যঃ দুর্মদঃ তেন অন্ধান্) ভজস্তি ॥৫৬। 

পথি মধ্যে পতিত জীর্ণ বন্ত্রখণ্ড 
থাকিতে বন্ত্রের নিমিত্ত, পরপোষক তরু” 
রাজি থাকিতে অন্নের নিমিত্ত, জলপুণ 
মরিৎ লরোবর থাকিতে পানীয়ের 
নিমিত্ত, গিরিকন্দর থাকিতে বাদস্থানের 
শিমিত্ব ও শরণাগতপালক ভগবান 
থাকিতে আশ্রয়ের নিমিত্ত সাধুলোক 
সকল কেন ধনমান্ধ ব্যক্তিসকলের 
উপাননা করিবেন | ৫৬॥ 

থাকে, রি ডে মন ও যু রা তবে মনাতন সব. সিল্ধাপ্ত পুর... উর 
ভাগবত সিদ্ধান্ত গুঢ় সকল কহিলা, 1888. ; 
হরিবংশে কছিরাছে গোলকেতে স্থিত্তি ।: 
ইন্দ্র অসি কৈল যবে প্রীকৃষ্ককে সুতি 1 

মৌমললীল1 আর কের অন্তপ্ধান। ও 
কেশাবতার যত আর বিরুদ্ধ; ব্যাখ্যান 8. / 
মহিষীহরণ আদি মবমায়াময়। 
ব্যাখান শিখাইল মৈছে সুমিদ্ধান্ত হয় ॥. 
তবে মনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া॥ 
নিবেদন কল কিছু দণ্ডে তৃণ লঞ্গা ॥ ৫ 

নীজ।তি নী5বেবী মুগ্রি জুপামর। . 

িদ্ধানতশিখ(ইলেেইওক্ষারঅগোচর/৩৯, 
তুমি যে কহিলে এই দিদ্ধান্তাম্ৃত সিন্ধু. 

[মোর মন ছুইতে নারে তার এক চছু॥ | 
পঙ্গু নাঢাইতে যদি হয় তোমার মন। 
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ ॥ 

মুখ যে শিখাইলু তাহা ম্ফুরুক সকল। . 
এই তোমার ঝর হৈতে হবে মোয় বল ॥' 

তবে মহাপ্রভু তার শিরে ধরি করে।, ্ 

বর দিল এই নব ক্কুরুক তোমারে ॥ 
নংক্ষেপে কহিল গ্রেমপ্রয়েশজন সন্বাদ 

বিস্তারি কহিতে নারি, প্রতুর প্রদাঁধ, 

প্রভুর উপদেশাম্বত শুনে যেই জন) 
অচির়ে মিলয়ে তারে কৃষ্প্রেমধন' ৪ 

গ্রীবূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 

চৈতন্যচরিতাম্বত কছে কুষঝদাম 18৭] 
ইতি ঞ্চৈতন্যচরিতায়ুতে মধ্যখতে 

প্রয়োজনপ্রেমবিচারোনাম আয়ো 
বিংশ পরিচ্ছেদ ॥ ২৩ | .:-১: 

রি লে মধ্যখণ্ডে উস স্ 
১ গানথামি মা ও কুয়োধিনী লমহথিত: টরোসনজেমাকায়: 

2১, য় দা জযোযিস, 
এ 

৭০৭০১ এই নিত 
পরিজ ॥ ২88. 
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_ তুধিংশ পরিচ্ছেদ । 
(০১৯ ৫৫ 

টির নীলা রী যঃ এ প্রন্কাশয়ন। 

জগহসে! জছাক়্াব্য।ৎ স চৈতন্যোদয়াচলঃ ॥ ১ 

যং ( চৈ৩ন্যঃ) আত্মারামেতিপদা।র্য অথাং- 

গুম (অর্থাং একবাষ্টপ্রকারাঃ তে এব অংশবঃ 

কিরণাঃ তাদ্) গ্রকাপয়ন জগত্তগঃ (জগতাং তমঃ) 

'জহার স চৈতন্যোদয়াচলঃ ( অন্মান) অব্যাৎ 1১॥ 

'অ।তরামাঃ শ্লোকরূপ ুর্য্ের 

অর্থরূপ কিরণাবলি গাকাশ করতঃ যিনি 

জগতের তমো। নাশ করিয়াছেন, সেই 

চৈতন্যরূপ উদ্য়গিরি আমাদিগকে রক্ষা 

করান ॥ ১1. 

“জায় জয় প্ীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 

সঁয়াছৈতচন্দ্র জয় গৌরতক্তবৃম্দ 

তবে সনাতন প্রাভুর চরণে ধরিয়া । 
: পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া ॥ 

পুর্নে গুনিয়াছি ভুমি নার্বভৌম-স্থানে | 

এ গ্লোকের আঠি।র অর্থকরিছ ব্যাখ্যানে ॥১ 

1 তখাহি শ্ীমন্তাগবতে শ্রথমন্তত্ধে সতদাধ্য।য়ে 

| দশমঙ্জোক_ ্ 

' জাত্মারামাশ্চ মুনয়ে! নি! অ অগুাক্রমে | 

(সন্থাহৈতুকীং তক্তিমখভৃতগুণে। হবি ॥ ২. 

ও বখ্মারামাঃ ৮ মুনয়ঃ নিগ্রস্থাঃ অপি উরুক্রমে 

পহকীং ভতিং র্যা ইতন্ভৃত গুণঃ ছিঃ 1২1 

'-হ্নাত্মারাম মুমিগণ নিগ্র-্থা হইয়ও 

উরে ফলাততিসন্ধিরহিত' ভক্তি করিয়া 

বে ) রা আগাধারণ তন. 

৯ ও জকি 

টি, ৫ রং রি ০ ি র্ ? ু 5 
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আশ্চর্য শুনিয়। মোর উৎকষ্টি মন। 
রূপা করি কহ যদি জুড়ায়"শ্রুবণ ॥ 
প্রভু কহে আমি ধাতুল আমার বচর্মে। 

মার্কানভৌম বাতুল তাহ দত্য করি মানে 

কিবা গ্ালপিলাঁঙ কিছু নাহিক ন্মরণে। 
তোমার সঙ্গবলে যদি হয় কিছু মনে ॥ 

সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে । 

তে।মা সধা সঙ্গ বলে যে কিছু প্রকাশে।২ 

একাদশ পদ এই শ্লোকে স্থনির্দল | 

পৃথক পৃথক অর্থ করে ঝলমল ॥ 

আত্মা একে ব্রন্দু, দেহ, মন, বন্ধু, ধৃতি। 

বুদ্ধি, স্বভাব, এই সাত অর্থ প্রাপ্তি ॥৩। 

তথাঁ'হ বিশ্ব প্রকাশে_ 

আত্ম! দেহমনো ব্র্স্বস্ভা বধৃতি বদ্ধিযু। 

প্রত চ1৩॥ 

আত্ম। শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন) বত 
দৈর্য, বুদ্ধি ও ম্বভাব এই সাতটী অর্থ 
পাওয়া যায়,॥ ৩॥ ঢু 
এই মাতে রমে যেই, সেই আত্মারামগণ। 

অ।জারামগণের আগে করিব গণন। 

মুন্যাদি শব্দের অর্থ গুন সনাতন। 
পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করি পাছেকরিবমিলন 88 

মুনি শব্দে মননশীল, আর কছে মৌনী। 
তপন্বী, ব্রতী, যতি আর খধি, মুনি ৫. 

নিআস্থি শব্দে কহে অবিদ্যাত্ীম্থ;হীন |: 

ঠা 
৯ 
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বে মন 

ক টি ক 
গ্রন্থ ধে ট রসে রোখনেইপি চ॥ধা, 

মির সউগসর্গের অর্ধ নিশ্চা, নি 

হওয়া নি্দীণ এবং নিষেধ,। গ্রন্থ শব্দের 

অর্থ, ধনসন্দর্ভ (ধনসঞ্চয় ) বর্ণসংগ্রথন 

(অক্ষর ' সকলকে .রীতিক্রমে বিন্যাস 

করা)1$ 1৫1. 

উরুক্ম শব্চে কছে বড়-যার ক্রম। 

ক্রমশন্ডে কহে তার পাদ বিক্ষেপণ। 

শক্তি,কম্পযুক্ত,পরিপা'টী,শক্তো,্সাক্রমণ। 
চরণচালনে কাপাইল। ত্রিভূবন 8৭ 

তথাহি প্রীমষ্ঠগবতে দ্বিতীয়স্দ্ধে সমাধায়ে। 
একোনচতারিংশলোক১-- 

বিষ্ঠোন্ছ বীর্য/ঃগণনাং কতমোঁহহ তীহ 
ধঃ পার্থিবান্যপি কবিবিমমে রজাংসি। 

চস্কস্ত যঃ ব্বরংহসান্থপতা ব্রিপৃষ্ঠং 

যণ্মাৎ জিসাফ্যপদনা ছুরুকম্প্যানম্ ॥ ৬॥ 

ইহ (সংসারে )যঃ কবিঃ ( বুদ্ধিগান্ পুরুষঃ ) 

গার্থিবনি রজাংসি অপি বিমমে (বিগণিতবান্, 
তাদৃশঃ অপি) কতমঃ ছ যঃ (বিষু) যন্তাৎ।(কারণাৎ 
জৈবিক্রুমে ) অহ্থলতা (প্রতিঘা তশুন্তেন!) স্বরংহদ। 

( স্বপাদবেগেন ) ভ্রিসাম্যমদনাৎ (ত্রিসাম্যরূপং 

সদনম্ অধিষ্ঠানং প্রধ।নং তন্মাৎ আরভ্য) উর 
(অধিকং) কম্পধানং ( কম্পমানং কল্গেন যানং 

যস্তি খা, অভঃ) ত্িপৃষটং 'চ্বস্ত (ধৃতমান্ তসা) 

বিষেঃ বিধাগণনা( কর্ কিদু) সতি। ৬ ॥ 

ছে নার্দ 4. যে রকি গুধিরীর পরত 

মাক চরিত পরার সে, নাঃ 

হি টিটি টা 

১৫: সুতা : 7 রি স্কি 
রং 

পা এ 2 ্ নু রঃ টা চ্ধ 

& ১৭. চা হা ১. 
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এসি ২৮2 
হয ? ॥ ৬1. ৃ ঢু 4 চা 

| বিভুূপে ব্যাপে, শো ধারণ. গো 1 
মাধুরষাশক্কো গোলোক, উবে পরম, 
মায়াশক্ত্যে বর্গাগাদি পরিপাটি সৃষন 4: : 
তিনের তিন শক্কি মেলি প্রপঞ্চ রন: 

সি বিশ্বপ্রকাশে-- ; ৮ ৪ 

£ শকৌ পর়িপাটযাং ক্রমন্টালনফষ্পয়োঃ ; 

ক্রম শক্দের অর্থ শক্তি।, পরিপাটি 
চালন ও কম্প। ৭॥ র 
কুরকন্তি পদ 'এই পরশ্মৈপদ হয়|: 
কৃষ্নুখ ভজনে তাৎপর্ধ্য কহয় ॥ ৯॥ 

তথাছি পাঁনিনিঃ ভদিপ্রকরণে-- এ 

্রিতঞ্রিত কর্তভিপ্রাযে ক্রিয়াফলে | ৮$ 

 ম্বরিত ম্বর অর্থাৎ উদাত্ত ( থম) | 

ও অন্ুদাত্ত (শীচন্বর) শিশ্রিত স্বর 4, 

যাহাদের “ইৎ* হয়, সেই সফল যজাদি ও 

সুঞাদি ধাতুর উত্তর ক্রিয়।র ফল, যদি 

কর্ত।র অভিপ্রেত অর্থাৎ নিজার্থে হয়: 

তাহ] হইলে আত্মনেপদ হয়, কিনব. 
থলে ক্রিয়াজন্য মুখ্যো দেশভূতৃছল; 
কৃষ্ণের সুখার্থ ক্ষণে ভক্তি করায়, 

নিজার্থে আত্মনেপদ না হইয়া পাস, 
ূ 

পদ হইয়াছে॥৮॥ ... ধক 
হেতু শন্দে কছে হকি আদি রা 



. হ৬গ 

ভাবনাম মহাঁভাব উপর সবার ॥ ১১॥ 

শান্তভক্তের রতি বাটে প্রেম পর্যন্ত । 

দান ভক্তের রণ্কি হয় রাগ দশা অন্ত | 

সখাগণ্দের রতি বাড়ে অনুরাগ পর্যন্ত । 
পিতৃমাতৃস্সেহ-আদি অনুরাগ অন্ত ॥ 

কান্তাগণের রতি পায় মহাভাব সীম1। 

“ভক্তি” শব্দের এই লব অর্থের মহিমা 1১২ 

'ইঞ্বভূতগুণঃ” শব্দের গুনহ ব্যাখ্যান। 

ইং, শব্দের ভিন্নার্থ, 'গুণ' শব্দের আন। 

'ইথস্ত,ত” শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময়। 

যার আগে ব্রহ্মাহন্দ তৃণতুল্য হয় ॥ ১৩॥ 
তপাহি "আদিলীল।য়।ং সপ্তিমে ০০৪ 

হবিভক্কিম্ধোদয়সা ধচনম্-_ 

, স্বৎসাক্ষাৎকরণ।হল।দবিশুদ্ধ।বিস্থিতস্য মে। 

স্থখানি গোস্পদায়স্তে ব্রাহ্াণ্যপি জগদ্গুরো ॥৯ 

সর্ধাকর্ষক সর্ব।ন্বাদক মহারগায়ন । 
আপনার বলে করায় সর্ব বিস্মারণ ॥১৪। 

_সূক্তি সিদ্ধি মুক্তিসুখ ছাড়ায় যার গন্ধে। 

অলেকিকশক্তি গুণেকুষ্রুপায়বাদ্ধে ॥১৫। 
শান্্রযুক্তি নাহি ইহ। সিদ্ধান্ত বিচার। 

এই ম্বভাব গুণ যাতে মাধুর্য্যের মার ॥১৬ 

গুণ শের অর্থ কষ্জের গুণ অনন্ত | 

সচ্চিৎরূপ গুণ অর্ধ পুর্ণানন্দ ॥ 

এশ্বধধয, মাধুর্য কারণ্য স্বরূপ পুর্ণতা। 
ভক্তবাৎদল্য আক্মপর্য্যন্ত বদান্তা ॥ ১৭॥ 

অলৌকিক রূপ রম সৌরভা দি গুণ। 
কারো মন কোন গুণে করে আকর্মণ ॥১৮ 

মনকারদির মন হরিল সৌরভাদি গুণে ॥১৯ 
 তথাছি মধ্যলীলাগাং সপ্তদশে নবমাঙ্কখৃত- 

শ্রীমন্তাগবতবচনম্.- 
তন্তারবিন্বনয়নক্জ পদা রবিন. 

কিএ্রহথদিশডুলসীমকগাবাযুঃ। 

প্ীচৈতসতচিতান্তত। 
 প্ুতিলক্ষণা প্রোমলক্ষণা ইত্যাদি প্রচার । 

[ চতুহিংশ পরিচ্ছেদ । 

অস্তর্নতঃ শ্ববিধরেণ চকার তেষাং 

সংক্ষোভমক্ষরভুষ।মপি চিত্ততদ্থোঃ ॥১৭॥ 

শুকদেবের মন হরিল লীলার শ্রবণে 1২০ 

তথাহি শ্রীমদ্তাগবতে দ্বিতীয়স্বন্ধে পরথমাধযায়ে 

নব্মগ্লোকঃ-" 

পরিনিঠিতোহপি নৈগু€ গে ইঃ কশীলয় ) 

গৃহীতচেত! রাজর্ষে জাখ্যানং যদবীতবান্॥ ১১ ॥ 

(হে)রাজর্ষে! নৈগুণো. পরিনিষিতঃ অপি 
( অহম্) উত্তমঃশ্লোকলীগয়া গৃহীতচেতাঃ ( নন.) 
যৎ মাথ্যানম্তবীতবান্॥ ১১।॥ 

হেরাজন্। আমি নিগুণ বর্ষে অব- 

স্থিত ছিল|ম সত্যা, কিন্তু শ্রীভগবানের 

লীলাশুবণে আকৃষ্ট চিত্ত হওতঃ ভ্রীভাগ- 

বত অধ্যয়ন করিয়াছি ॥ ১১॥ 

তথাহি মধ্যলীলায়াং সপ্তদশে সপ্রমাঙ্কধুত- 
শ্রীম্ভাগবতবচনম্-_ 7 

্ব্থখনিভ্বতচেতা স্তদ্[দস্তান্যভাবো- 

হপ্যজিতরাঁচিরলীলা ক্স রস্তদীয়ম্। 

ব্যতনুঠ কৃপয়। যস্তব্বদীপং পুরাণং 

তমখিপবৃজজিনন্বং ব্যাসস্মুং নতোহশ্মি 1১২। 

জীঅঙগ-গ্রীরূপে হরে গোশীগণের মন ॥২১ 

তথাহি শ্রীমগ্াগবতে দশমন্কন্ধে একোনত্রিংশা- 

ধ্যায়ে একোনচত্বারিংশশ্লে। ক১-- 

বীক্ষাালকা বৃতমুখং তব কুগুলশরি- 
গণ্স্থলাধরস্ধং হসিতাবলোকম্। . 

দত্তাভয়ঞচ ভূজদ গুযুগং বিলোক্য | 

বঙ্ষঃ শ্রিরৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্তঃ ॥ ১৩ ॥ 

তব অলকাবৃতমুখম্ কুণুলশ্রিগপডস্থলাধরন্ধং 
( কুগুলয়োঃ ভর শোভা যয়োঃ তে গণস্থলে বন্বন্ 
অধরে সুধা যন্মিন্ তৎ চতৎচ মুখং ) হসিতাব- 
লোকং (হসিতেন সহ অবলোকঃ শ্মিন তৎ চ 
মৃখং ) বীক্ষ্য দত্ব!তয়ং (তম আনতযং যেন ) ভুঙ্গ- 

দওযুগং লিকরমণং (পরি, 4০ এফং ং 



চতুরিশ পরিচ্ছে 

রমণং রঁতিনকং ) বঙ্ষঃ চ বিলোক্য দাশ্তঃ 

ভবামঃ ॥ ১৩৪ 

তোমার অলকার্ত কুগুল- সুশোভিত 

গপ্তস্থলালঙ্কত অধরনুধান্ষিত ও সহাম্য- 

নিরীক্ষণযুক্ত বদনমণ্ডল এবং অভয়প্রদ . 

ভুজদ গুযুগল ও লক্ষ্মীদেবীর প্রধান রতি- 
জনক বক্ষঃস্থল সন্দর্শন করিয়া আমর। 

তোমার দাসী হইতে ইচ্ছা করিয়াছি ॥১৩ 

রূপগুণ শ্রবণে রুঝ্সিণ্যাদি আকর্ষণ ॥২২। 

তথাহি শ্রীমষ্ঠাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিপঞ্চাশতুমা- 

যায়ে সপ্তত্রিংশশ্লে ক£-- 

সন্ধা গুগান্ ভুবনন্বন্দঃ শৃতাং 

নির্বিশ্য ১৮ 
রূপং দৃশাং দৃশিমতা মখিলার্থলাভং 

ত্বধাঠ্যুতাবিশতি চিত্তমপঞ্রপং মে ॥ ১৪ ॥ 

(হে)তুবনন্থন্দর! '( হে) অত ! শৃ্তাং 

(অবণবতাং ) কর্ণবিবরৈঃ নির্বিশা (অস্তঃ প্রবিশ্য) 
অঙ্গতাপং হরুতঃ তে (তব) গুণান্ ( সর্বস্থখ- 

দতাদীন্ তেদু একস্ একম্ অপি) দুশিমতাং 

( চক্ষুত্মতাং ) দৃশাং (দৃগেন্রিয়াণাম্) অখিলাথ- 

ল(ভং রূপং ( কাস্ত্যবয়বসৌষ্ঠবঞচ ) শ্রুত্বা (শ্রবণ- 

পথগ্রান্তিমাত্রেণ) মে চিন্তম্ অপব্রপং (লজ্জারহিতং 

সং ) ত্বয়ি আবিশতি (আ সম্যক অগ্ুসঞ্ধানাস্তর- 

রাহিত্যেন বিশতি মগ্ং ভবতিঃ ) ॥ ১৪ ॥ 

হে ভুবনসুন্দর ! হে অঢাত! কর্ণ- 

বিবর দ্বার। শ্রোতৃবর্গের অন্তরে প্রবেশ 

করতঃ নিখিলতাপ হরণ করে, তোমার 

মেই গুশসমূহ এবং চক্ষুগ্সান্গণের চক্ষু 

যাহাতে সন্ত মাধুর্য আন্বদন করে, 

তোমার তাদৃশ রূপরাশি শ্রাবণ করিয়া, 

আমার মন লজ্জা পরিত্যাগ করিয়! 

তোমাতে আবি রি ॥ ১৫। 

মধ্যনীলা |: ২৬৭ 

বংশী- গীতে রূপে হরে লক্ষ্যাদির মন ২ 

তথা মধ্যলীলাাম্ অষ্টমে ততুস্ত্িংশাক্কধৃত- 

শীমপ্তাগবতবচনম্-_ 
কন্তানুভাবস্য ন দেব বিদ্মৃহে 

তবাজ্বি রেণুষ্পর্শ।ধিকারঃ। 
যাহা শ্রীললনাচরৎ তপে! 

বিহায় কাম|ন্ স্থচিরং ধৃতব্রতা ॥ ১৫॥ 

যোগ্যভাবে জগতের যত নারীগণ ॥ ২৪ ॥ 

তথা[ি ্রীমস্তাগবতে দশমস্বন্ধে একো নত্রিংশা- 
ধ্যায়ে চত্বারিংশগ্লে ক 

কা স্্ুগ তে কলপদায়তবেণুগীত- 

সম্মোহিতার্্যচরিতা্স চলেৎ ভ্রিলোক্াম্। 

তৈলোকাসৌভগমিবঞ্চ নিরীক্ষ্য বূপং 

যদ্গে। দ্বিজদ্রমমূগাঃ পুলক নাবিভ্রন্॥ ১৬ ॥ 

অগ (হে কৃষ্ণ), তে (তব) কলপদায়ত- 

বেণুণীতসম্মোহিতা (কলানি মধুরাণি প্দানি 
যস্মিন্ তত চ তৎ আগগতং দীর্ঘং মুচ্চিতং চ যৎ 
বেথুীতং তেন সম্মোহিতা আকৃ্চিন্তা সতী) 

ব্রৈলোকাসৌভগং (লোকত্রয়ে মৌভগং সৌন্দধ্যা 
তিশগমুক্রম্ ) ইদং রূপং চ নিরীক্ষা যৎ (যাভ্যাং 

শেণুমীতশ্রবণরূপদর্শনাত্যাং) ' গোদ্বিজক্রমমৃষ্গীঃ 

পুপঞানি অবিভ্রন্ (অবিডরঃ) কা (স1) স্রী 

(যা) আর্যচরিতাৎ (নদচারাৎ। শ্বধর্মাৎ) ন। 

চগপেখ ॥ ১৬ ॥ | 

হে কুষ্ক) যাহ] শ্রনণ ও দর্শন করিয়া 

গো, পক্ষী, বৃক্ষ, ও স্বগ গ্রহ হতিও পুল” 

কিত হইয়া থাকে,তোমার মধুরপদযুজত 

দীর্বমূর্ছিত মেই ব্গুগীত ছারা আৰষ্- 

চিত্ত হইয়া ও ভ্রিলোকমুন্দর সেই এই 

রূপ নিরীক্ষণ করিয়াঃত্িলোকমধ্যে এমন 

কোন্ স্ত্রী আছে, যে স্বধর্শ হইতে বিচ 

লি'ত না হয় 1.১৬॥ মি 



২৬৮ শ্রীশ্্ীচেতগ্তচরিতাস্থত। [ চতুরধিংশ পরিচ্ছেদ । 
272 লি 

গুরু তুল্য স্ত্রীগণের বাৎনল্যে আকর্ষণ। 
দ]স্য শখ্যাদিক ভাবে পুরুষা দিগণ ॥ 
পক্ষী মুগ বৃক্ষ লতা চেতনাচেতন | 
প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে রুষ্গুণ 1২৫॥ 

তথাছি তটতৈব__ 

ব্রেগোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিণিক্ষ্য ক্ূপং |. 
যরগোদ্ধিজক্রমমূগাঃ পুলকান্য বিভ্রন্॥ ৮৭ ॥ 

হরি শব্দের নান। অর্থ দুই মুখ্যতম। 

সর্দা অমঙ্গল হরে, প্রেম দিএঃ| হরে মন॥ 

যৈছে তৈছে যোই কোই করয়ে স্মরণ । 

চারিবিধ পাপ ত।র করে মংহারণ ॥ ২১ ॥ 

তথাহি শ্রীমন্ত/গবতে একাদশহ্বদ্ধে চতুর্দিশা- 

ঘ্যায়ে অইাদণঞ্লে.কঃ__ 

যথ।গ্রিঃ সুসমৃদ্ধচ্চিঃ করোত্যেধাংদি তন্মসাৎ। 

তথ! মদ্বিষয়! ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃত্গ্শঃ ॥ ১৮ ॥ 

(হে উদ্ধন) যথা স্ুসমৃদ্ধার্চিঃ ( শুসমুদ্ধা 

আর্টিঃ যুসা সঃ) অগ্রিঃ এধাংসি (কাষ্ঠানি) ভশ্মসাৎ 

করে।তি তথ! মদ্িষয়! ভক্তি: কত্সশঃ ( সর্ধানি ) 

এনাংসি (পাপানি প্রারক্ধপর্যযস্থ।নি নাশয়তি) ॥১৮। 

. গ্রাজ্থলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে 
ভশ্ীভূত করে, হে উদ্ধব! দেইন্গপ 
মদ্বিষঘিণী ভক্তি নমস্ত পাপর1শিকে 

নিঃশেষে দপ্ধ করে ॥ ১৮ | 

তবে করে ভক্তিবাধক কম্ম অবিদ্যা নাশ। 
শ্রবণাদোের ফল প্রেমা করয়ে পুকাশ। 

নিজ গুণে তবে হরে দেছেজ্ঘিয় মন। 
এছে কুপালু'কৃফ, এঁছে তার গুণগণ ।২৭ 

চারি পুরুষ! ছাড়ায়, গুণে হরে মন। 
হরি শব্দের এই মুখ্যার্থ করিল লক্ষণ ॥ 
টিং অপি" ছুই শব্দ হয়ত অব্যয়। 
যেই অর্থে লাগকাইয়ে সেই অর্থ কয়'॥২১। 
তথ।পি '৮' কারে কহে মুখা অর্থ নাত ॥২৯ 

তথাহি বিখপ্রকাশে-- . 
চাহাচয়ে সমাহারেখন্যোন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে। 

যত্বাস্তরে তথা পাঁদপুরণেহপ্যব্ধারণে 1 ১৯1 

চ শব্দের অথ অন্বাচয় ( অনুগমা 
মমূহার্থে ), সমাহার (একীকর৭), আস্ঠো- 
ন্যার্থ ( পরম্পরার্থ ), সমুচ্চয়. ( পূর্ব 
কথাকে পরবাক্যে অনুবর্তিত করা), 

যন্তান্তর (অন্য যত), পাদপুরণ (বাক্যের 
নাুনতা পরিহার), এনৎ অবধারণে 

(শিশ্চয়ার্ধে) এই সাতটি ॥ ১৯ ॥ 

“আপি” শব্দের মুখ্য অর্থ সপ্ত বিখ্যাত ॥৩০ 

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে-- 

অপি সম্ভাবনা গ্রশ্নণস্কা গর্হাসমুচ্চয়ে 

তথা যুকপদার্থেযু কামাচারক্রিয়ান্র চ॥২০॥ 

অপি শব্দের অর্থ সান্তাবনা, গুপ্স, 

শঙ্কা, নিন্দা, সমুচ্চয়,যুক্তপদার্থ, ও কামা- 
চারক্রিয়া ॥ ২০ ॥ 

এই একাদশ পদের অর্থ নির্ণয় । 
এবে শ্লোকার্থ কহি যাহ। যে লাগয় ॥৩১ 

বর্ম শব্দের অর্থতত্ব সর্বরৃহত্তম | 

স্বরূপ এশ্বধ্য করি নাহি ধার মম ॥ ৩২| 

তথাছি বিষণুপুরাণে প্রথমাংশে দ্বাদশাধ্যায়ে 

সপ্তুপঞচাশত্তম্লেক£- 

বৃহব্বাদ্রূংহ্ণত্ব।চ্চ যদ্ ব্রঙ্ধ পরমং বিছুঃ ॥ ২১ ॥ 

বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ চ যত ব্রহ্ম পরমং বিছুঃ 1২১ 

সর্বাধ্যাপিত্ব ও মকলের সংবর্ধকত্ব 

হেতু ব্রদ্ম নামে কথিত হয়েন ॥ ২১॥ 

মেই ব্রদ্ম শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্। 

অদ্বিতীয় জ্ঞান যাহ! বিন্ু নাহি আন ॥৩৩ 
তথাহি আদিলীলান়াং দ্বিতীয়ে চতুর্থাঙ্কধৃত- 

শ্ীমন্ত।গবতবতনম্৮ 
বস্তি তততব্ববিণত্তাং ্জ জানমহম্। - 

অঙ্েতি পরযাক্থেতি গগধাদিতি পব্যতে (২২1 



চতুবিংশ পরিচছে। ] 

নেই অন্বয়তত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগ্গবান। . 

বাহ বিদ্ু কালত্রয়ে বস্ত নাহি আন ॥৩৪ 

তথাহি আদিণীনায়।ং গ্রথমে ত্রয়োবিংশাঙ্কধৃত- 

প্রীমন্থা গবতবচনম্--. 

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ ঘৎ সদসৎ পর্ম্। 

গম্চাদহং ধদেতচ্চ যোইবশিধ্যেত সোহন্ম্যহম্ ॥২৩। 

আত্মা শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ন্বরূপ | 
মর্দব্যাপক নর্বম।ক্ষী পরম স্বরূপ 0৩২) 

তথ।হি শ্রীমন্ত।গবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে 

তিচ্বারিংশক্লোকে তাবার্থদীপিকায়াং তস্ত্রবচনম্__. 

আততত্বচ্চ মাতৃত্ব।দত্ুহি পরমে। হরিই ॥২৪॥ 

আততত্বাৎ ( সর্ববা(পকত্ব(ৎ) মাতৃত্বাৎ ( পর্ব- 

জ্ঞাতৃত্ব।ৎ ) চ আত্ম! হি পরমঃ হরিঃ ॥ ২৪॥ 

সর্বব্যাপকত্ব ও সর্বজ্ঞাতৃত্ব হেতু হরি: 

পরম আত্মা স্বরূপ ॥ ২৪॥ 

মেই কু প্রাপ্তি হেতু,ভ্রিবিধ মাঁধন। 

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিনের পৃথক্ লক্ষণ ॥ 

তিন মাধমে ভগবাঁন্ তিন স্বরূপে ভাসে 

ব্রহ্ম পরমা ভগবত্বে ত্রিবিধ গ্রকাশে॥৩ 

তথাহি আদিলীলামং দ্বিতীয়ে চতুর্থাস্কধুত- 

শ্রীমত্ত।গবতবচনম্__ 

বদস্তি তত্বব্ববিদস্তত্বং যজ্ঞ ।নমনয়ম্। 

ব্রন্মেতি পরম।স্মেতি ভগবানিতি শঙ্গযতে ॥২৫। 

বর্গ আত্ম। শব্দে যদি. কৃষককে কহয়। 

রূট়িরত্যে নির্বিশেষ অন্তর্যামী কয় ॥ 

জ্বানমার্গে নির্বিশেষ ত্রহ্ম প্রকাশে । 

যোগমার্গে অন্তর্যামি স্বরূপেতে ভামে ॥৩ 

রাগতক্তি বিধিভক্তি হয়ে ছুই রূপ । 

য়, ভগবস্তে ভাগবস্বে প্রকাশ দুইরূপ॥৩, 
রাগভক্ত্ো ত্রজে ম্বয়ং ভগবান্ পায় ॥৩৯। 

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ জঞ্টমে একো নপঞ্চা' 
শত্তমঘৃত-ীম।গবতধচনম্.. . 

মধ্যলীল।। ২৬৯ 

লাযং সুখাপে। ভগবনি দেচিণাং গোপিকান্তঃ 
. জ্ঞানিনাধাস্বভূতানাং যথা ভক্কিমতামিহ ॥২৬। 

বিধিভক্তো পার্ষদদেহে বৈকুকে যায় 1৪5 
- তথাছি শ্রীমস্তাগবতে তৃতীযস্কদ্ধে গঞ্চদশাধা।য়ে 
পঞ্চবিংশক্লো কঃ 

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভামুধুত্তা। 
দুরেষমা ছাপরি নঃ ম্প্ হনীয়শীলাঃ। 
ভর্ক,মিথঃ সযশসঃ কথনাহুরাগ- 
বৈরুব্যবাম্পকলয়! গুলকীক তাঙ্গ।:11২৭)। 

অনিমিষ।মুষভ।নুবৃত্তযা ( অনিমিষাং কালাঁন. 
ধীনানাম্ খষভঃ শ্রেঠ্ঠঃ হরিঃ তগ্য অন্থবৃত্তা|) 

দুরেযম|: (দুরে যমঃ যেষাং) ম্পৃহনীয়শীলাঃ (স্পৃহ- 
নীয়ম্ এব শীলং যেষাং তে) ভর্তঃ (হরেঃ বং) 

নুযশসঃ (তশ্ত) মিথঃ কখনানুরাগনৈরৈব্যবাশ্পকলয়| 
(কথনে যঃ অন্থরাগঃ তেন বৈর্লব্যং বৈবশ্যং তেন 
বাষ্পকল! তয় সহ) পুলকীকৃতাঙ্গাঃ (পুলকী- 

কতম্ অঙ্গং যেযাং তে) চ নঃ (অন্বাকম্) উপরি 

(শ্থিতং) যৎ (বৈকুে) ব্রজন্তি || ২৭ || 

হে দেবগণ! বাহার কদাচ কাল 
গরভাবের আয়ত্ত হন্নাঃঞীহরির মেবা 

করতঃ যমকে দূরে উৎসারিত করিয়া- 
ছেন, সাহাদের কারুণ্যাদি স্বভাব আমা- 
দের বাঞ্ছনীয় এবং ধাহার! পরস্পর মিজ- 
প্রভু ভগবানের উপাদেয় ঘশোরাশি 
কীর্তনে অনুরাগভরে বিবশ হইয়া, অশ্রর 

মহিত পুলক ধারণ করেন, তাহারাই 
আমাদের উপস্থিত বৈকুঠ্ধামে গমন 
করিতে পারেন ॥ ২৭। | 
মেই উপাসক হয় ত্রিবিধ গ্রকার। 
অকাম, মর্দকাম,মোক্ষকাম আর 18১ 

তগাহি যধ্যণীলায়াং দ্বাবিংশে চতুরদপাক্বধুত 
শ্রীমন্ত।গবতবচনম্-.. 
আকামঃ সর্বকামো। ব! মোগ্ষকাম উদারদী?। 
ভীত্রেগ তক্তিযোগেন ধজেত পুরুষং পয ॥ ২৮৪ 



) 

অনাগনহাটচরি পা সনির ৯ নিত ঃ 
অত্র, ফি গান নই 8২1 ":.. | সাধুগণ-ববর্ড কও 
. তথা সীতিযং প্তমাধ্াযে যোড়খসোক:-_ বশঃ একবার, জর: রা আর সবক 

(চতুররিধী ওকে মাং নাঃ হ্কিনোহঙ্দ। : | ত্যাগ করিতে ১১০০ না. ঃ ঙ সা রি 

1৮2 

রি (হে) গর্ভ | ( হে)জজ্জুন! হ্তিনঃ কষ ১ হ্ তান কামনা । /৪৬। 
উনাঃ দাং গজন্ডে € তে চ:) চতূরবিধাঃ, "দার্তঃ' তথাহি, আদিলীলাগাং প্রথমে সবিংপাত- 
(শকরেশাজাপদ্গরত? তবিমাশেচ্ছুঃগজেজ[দিং ) ভীমন্তাগবতবচনম্- .. 
জিজঞাতঃ 4 বিবিষ্াত্বগর়পঞ্চামেচছুঃ শৌনকাদিং) রাঃ প্রোছ্বিতকৈতবোহজে 
অর্থার্থী (দাধ্যাদিসম্পদিদুঃ বাদিং) জ্ঞানী | .. গরমে নির্দৎসরাপাং লভাং 1 

5৫ শেষদেন' স্থায়াসং, শেবিস্বেন পয়মাত্মনধ মাং | বেগ্ঠং বাস্তবমন্র বন্ধ শিবদং তাপতরয়োর [লমদ্। 

কোন শবকাধিঃ )৪॥ ২৯. ... | শ্রীমঙ্তাগবতে মহামুনিস্কৃতে কিংবা পরৈরীগরঃ | 
“হে তরতশ্রেঠ অঞ্জন | আর্ত (বিপদা- সে হৃদাবরধ্যতেজ: . .. *৯ 

পর), 'জিজ্ঞাত ( তত্বঞ্জানেচ্ছু ) অ্থার্থ ' স্কৃতিভিঃ শুশ্রযুভিত্তৎক্ষগাৎ ॥ ৩১। 
'( ধনানিপ্রা্ী, ) এবং. জ্ঞান এই চতুর্কিধ ণ্া+ শব্দে মোক্ষবাছ। কৈতব গ্রধান। 

ুক্কতি লোক 'ঘকল আমাকে ভঙ্জনা | এই ক্লোকে স্বামী করিয়াছেন বাখ্যান। 
খ্ 

কারের ২: মকাম ভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ালু তগবানু,।. 
আর, রদ, ছুইসকামের ভিতর গণি। : ম্বচরণ দিএ। করে ইচ্ছার পিধান। 8891. 
. দিজানু, জার্নী, ছুই মোক্ষকাম মালি ৪৩ তথাছি মধাগীলায়াং দ্বাবিংশে শা 
এই ফারিনুন্ধৃতী। হর মহাদ্াগযবান্। 1 শ্রীমন্তাগৰতবউন্-......' .. "7 মন 

ও 

ত্র কাগাদিছাড়ি ঘর গুকভক্তিঘান (5৪. ,.সতাং নিশত্য বিতসর্িঝো হং, 
শাল ফিরা. 'ক্ুষের ককপায়ন ২1 * বারে বত, রর হা 

8৮ ছাড়; গুদ পানর/185, |... শ্রং হি তং ১4 র্ 
ক ৮ 

(085 ১:৪৪ [২ রি ৪ 
এ ঙ$ কী! শি টা মর ৭ জি, 

কহ ফুয়াদ এ এ 

রঃ ঃ গাড়ির জানে! না 
১:৮9 5 রাঃ 

্া শী ্ ররর 

3ম & 7 



শ্রীমাগৰ তিবানদ্--.. 

এ 

ডি , রি ৬৯ ১ নত র
ঃ ই রস “এ (7 ) আক) ০ 

টি ১১ 522 ২ ১ শপঠা-০889 এ পি 

টন পা (৭1 টি ূ ডি টি হল 

বয়ে নিন দি রও 
শি ৰ বি 

রর 
চা % 

ৃ চি. টা টি রি ১. রঃ এনসিসি 
বা ১ 

/. রঃ পা 
রঃ ক | 

[৯ এ জর ঞ 

রি 

রর 

পা ক কা ৬ /৭১ 

রঃ সরকারী বিশুধডকপরিয় গধান: শর, 

৪145] দেব প্ীহরির: গুণে অর হয় হা ৪ 

২ মি 

তি রা 

6 

কেবলা সি নাহি হয়। | এই বী্-আখ্যান হাক থা 

চর, 
১৯ দ্র 
4, পি ২৬1. 1, 
২ 
বৃ ৰ 

ঠ এ। 

রঃ 142 
রে 

৮ নি 

দি 
৮ 

চি এরি 
২8 ৯০৪ 

ভক্তি মীধন করি | প্রাপ্ক্গলয় ॥ ' | করিয়াছিলেন %.৩$. ৪. :+ 5: বং 

'-ভুকির খাব তরঙ্গ ৈতে করে আকর্ষ?1 নবযোগেষ্বর' জনা: হৈতে পীদনষ জানী।: ). 

দির দেহ দিএং। করায় কুষের ভন ॥ | বিধি শিব মারদমুখে রুষ গগ. শুনি মা ৰ রি 

রশ 
ঙ 

্ 

ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের-ম্মরণ। গুণাকষ্ হঞা করে কুকের ভন. :1. 

গুণাককষ্ট হঞ1 করে নির্মল ভঙ্গন ॥ ৫১ ॥ একা দৃশস্ককধে তার ভক্তি বিবরণ: ১. 

|  তথাহি শঙ্করতাধাধুতয্লৌকঃ- : : তখাছি . ভ্তিরসাদুযলিক্ধী: ৮৮০৯ 

মুকা অপি লীগ! বিংকৃতা তগবস্তং ভতস্তে। রম্য ঠাপের ৮. ০ 
তরেপাং কমলতুবঃ প্রবিষ্ত গো্ী! ..+" ; 

জীবনুক্ত মুনিণও তরঙ্মানন্দ হইতে | 
ঃ উং অতজাঃ। 

.অধিকতম আনন্দ অনুভব করিবার. কব জিপিরসাং জি। অক্জাঃ। 
উত্ত গং যছপুরদগমা রং. 24 

নিমিত্ত লীলারশতঃ পার্ষদ দেহ ধারণ বোকা পুলকতৃতে। বাপু ৪ ৩৬। . 

করতঃ গ্রকফ্ের সেবা! করিয়া থাকেন।৩৫].. শ্রতিজ্ঞাঃ . (বেপারগাঃ) ময 'খোগেজাঃ, 

জন্ম হৈতে শুক সনকাদি হয় ব্রদ্ধময় | | (খবততনযাঃ) ফমলডুবঃ..( গগঃ).. শা. 

রুষগুণারৃষ্ট হঞ্া রুষেয়ে ভয় ॥ গোঠীং (সাং প্রবিষ্ত) শ্রতিপিরসাঁং কারিং 
৮%৮ ০৯4. 

সনকাদে ককক্কপ। সৌরতে হরে মন | | (শ্রথণং ).ুর্বস্তঃ অপি মহপুরমঙসার (খারা 

গার ইঞ।-করে ির্ঘল ভজন ৫২1. গ্তং) পুলকতৃতঃ ( নৃত্ত)) উতর রদ. (উত: রী 
| কাম) অধাধুঃ ॥৩৬।. রী এ র্ 

তখাহি ম্থালীলাযাঃ, সদ মবমাবহত, ৬ চা 

ৃ জজ নব: ::... | বেজ খযততনয় নব যোগেজ 
০ :. 

কা. 07 5] হইয়া উপনিষদ আবণ করতঃ নয় 

2 | গুলা হইয়া জকের সঙ্গি 
চি. ভিজ নর 2 

পু & রর 

রঙ বং 1 ॥ উহ রি শ 

রঃ এ দস পথ । রা 1, ৯) ্ রঃ 1 

তি 

কাঙহী 

1 

১ ঃ । 
২৬ + ডি 1/ 



টি 

টনি সদা টা রঃ 
মুধুক্ষবো' খোরবপান্ হি কলা )- 
নারাংশকবাঠ শান কত্ত নাইয়া 18:৩4 ॥. 

কা. সুক্ষ (নাঃ) অপুর? (লস্তঃ) 
খোকা তৃপতীনূ হি পানতাঃ নারাহণফলাঃ 
ভজস্তি ছি। ৩৫৪ 

'ুযুক্ষগণ দেবতাপ্তরের বনিক হওতঃ 
ঘোরনভাব পিতৃগণ, ভূতগণ এবং প্রজা- 
পত্তি ুদুতিকে ত্যাগ করতঃ শান্ত 
নারায়ণমৃত্তির উপাধনা, করেন /৩৭ 
সেই সবের সাধুসঙ্গে গু৭ স্ফুরায়।, 
কুষ্ভজনেচ্ছ। করায়, মুগুক্ষা ছাড়ায় ৪৫৬ 

তথাহি' গভিরসামৃতর্সিত্ধৌ পশ্চিমবিভাগে 
িতীনহরাং হষতমাক্কধৃতহরিভকিতুধোয়বচনমূ-_. 

জনে বধু) আন গন 
প্রকে) পরান নি ৬ তি, পি) সবার 
( ইতাতিমানেন ) ছে মন) ডি ককানঃ ই 
5৬ 8 

্বারকানগরীতে শি পর- 
মাত্স। গর স্ফুয়িত থাকিতে, হায়! 
'আত্মারাম' এই অভিমান তীযুক্ত আমার 

চিরকাল বথা গত হইল ॥ ৩৯ ॥ 

শীবদুক্ত অনেক, মেহ ছুই ভেদ জানি । 
ভক্ক্যে জীবস্মু্ত, জ্ঞানে-জীবন্ুক্ত মানি ॥ 

ভক্ত্যে জীবনুক্ত যেই গুণে কৃ ভজে। 
শুফজ্ঞানে জীবন্ুক্ত অপরাধে মজে ৫৮ : , অহো মহাখন্ বদোবহষ্টো- 

পি হপোকেন তাত্যেষ তবে! গুণেন। তথাছি মধ্যলীলায়াং ছ্বাবিংশে দশমাক্ধৃত- 

পন? মংলদমাখোন খা বছেদ প্ীম্তাগবতবচনম্._ 
কতা নে! যেন কৃপা মুযুঙ্ষ! ॥ ৩৮। ধেহগ্রেত্রবিন্দান্ বুকমাদিন- 

 €ফে) মহাত্মন্! অহা. এয ভবঃ ( ছন্মঃ ) 08057578 . 
বহযোষ পি ছুখাবছেন সংসঙ্গমাখ্যেন একেন ৪867787575 

পতন্ত্যধো নাদৃতযুগ্মদজব্যঃ ॥ ৪০ | 
তগাছি মধ্লীলায়াদ্ অষ্টমে অষ্টমাহ্থখৃতগীত।- 

বচনম্. 
ব্গতৃতঃ প্রসননাত্ম! ন শোচতি ন াঙ্তি |. 
সমঃ দর্ষেধু ভূতেযু মন্তক্তিং লততে পরাম্ ॥ ৪১ &. 
তথা মাীলাযাং দশে 9 

বচনম্-_. 
আউাবীপিরপা্া; - রঃ 
বিদেহী) 17 (5 

এ 

গধেন ভাত যেন ( গুণেন ) অস্ত.নঃ (অঙ্মাকং) 

কষ (সুীক) কণা (কষদী) কত! ॥ ৩৮ | 

 শৌনক, কহিলেন, হে মহাত্মনূ। কি 
: আসব! র্ এই অহা রঙ দোষে ছুট 
বু এক. 'সঝুুখদরক যতনক্বরূপ গুণ 

য়া লাভা, 'পাইতেছেঃ £ য়ে গুণ অদ্য 

2 

যদি ৯ 
4 

৮, গর হা ১855 1 টং ু$ চ € 4 
১ রখ 7১২ 

৯৯ ত6 8 রর 
দূ নি ্ ৮ $) ৮ 

টিন রা 23 ১৪ 5488 5 £ 1৪ 4: এ 
চ ধ. 4 ৮ ঃ 

16-884 এ নি ১০ রা: ৪? রঃ 
সী নি র্ চর ৮ $ £ 
১ ১ নর রন এ ড় ছু হা টে দি ০,522 

1৮. ₹:৪. ॥ 

1 বা 32 কত ০ নি, ১ সি 2 এ, ৬৬: পা 

রি 4: শু । 

নু 
০ এয়ার ১৪ রি টু পু কর এ 711 7৬ 

২ কর ১৪। চিএ রা রখ 4 4 
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তথাহি শ্রমস্তাগবতে দ্বিতীয়ঙ্কক্ধে দশমাধা।রে 

বষ্ঠশ্লেকার্ধি১-_ 

মুক্তি হিত্বান্তথান্ূপং স্বরূপেণ ব্াবস্থিতিঃ ॥ ৪৩ ॥ 

অন্যথারূপম্ (অবিদায়! অধ্যস্তম্ অজ্ঞত্বাদিকং) 

চিত স্বরূপে ব্যবস্থিতিঃ ( শ্বরূপদাক্ষাৎকারঃ) 
মুক্ত; ॥ ৪৩॥ 

মধ্যলীলা। ২৭৩ 

তথাহি মধ্যলীলায়াং দ্বাবিংশে অষ্টমান্ধৃত- 
শ্রীমন্তাগবতবচনম্__ 

মুখবাহ্কুপাদেভাঃ পুরুষ্যাশ্রমৈঃ সহ। 

চত্বারে! জজিরে বর্ণ! গুণৈরধি প্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥৪৮ 

ভক্ত্যেমুক্তিপাইলে,অবশ্যকুফেরেভজয়॥৬২ 

তথাহি শঙ্করভাষ্যধূতম্-_ 

মুক্তা,অপি লীলয়! বিগ্রহং 

কৃত্ব। ভগবস্তং ভজস্তে ॥ ৪৯ ॥ 

অবিদ্য কর্তৃক আরোপিত অন্জন্বাদি 

পরিত্যাগ করিয়। শ্বরূপলাভ দ্বারা ভগবৎ- 

সাক্ষাৎকারই মুক্তি ॥ ৪৩ | এই ছয় আতআ্মারাম কঙ্চকে ভজয়। 

কুষ্ণবহিষ্যুখদেোষে মায়া হৈতে ভয়। হুথক্ পৃথক্ চকার ইহাঅপির অর্থ কয়॥৬৩ 
রফোম্ুখভক্তি হৈতে মায়া মুক্ত হয় ॥১০॥ [আন্মারামাশ্চঅপি'করেরুফেঅহৈতুকীভক্তি 

'মুনয়ঃ অন্ত ইতি ক্লু*+-মননে আ।নক্তি ॥৬৪ তথহি মধালীলায়ং বিংশে চতুর্দশান্কধৃত- 

শরীমণ্তগবতবচনম্_- 

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ শ্থা- 

দীখাদপেতগ্ত বিপর্ধায়োইম্ৃতি। 

তন্মায়যাতো বুধ আভজেৎ তং 

ভক্জ্যৈকয়েশং গুরুদেবতাধ্ম ॥ ৪৪ ॥ 

'নিগ্রশ্থা" অবিদ্যাহীন কেহো বিধি হীন। 

য|হ] যেই যুঞ্ত মেই অর্থের অধীন ॥৬৫॥ 

চশব্দে করি যদি ইতরেতর অর্থ। 

আর এক অর্থ কহে পরম যমর্থ | 

আত্মারামাশ্চ আত্মা রামাশ্চ কহিবার ছয়। 

তথাহি তাত্রেব পঞ্চবশান্কবৃতগীতাবচনম্__ 
দৈবী হোষ। গুময়ী মম মায় ছুরত্যপ়| | 

মামেব যে প্রপদ্ান্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥৪৫॥ 

তথাহছি মধ্যলীলায়।ং দ্ববিংশে যষ্টস্কধৃতশ্রমন্ত- 
গবতবচনম্_- 

শ্রেয়ঃ স্থতিং ভক্তিমুদন্ত তে বিভে! 

কিশ্তস্তি যে কেবলবোধলবয়ে। 

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে 

নাগ্ঠদ্যথা স্থলতুষাব্ঘ।তিনামূ॥ ৪৬॥ 

তথাহি মধ্যণীলায়াং দ্বাবিংশে দশমাস্কধৃত- 
শ্রীমদ্চাগবতবচনম্__- 

যেহনোহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তম!নিন' 

স্বধ্যস্তভা বাদবিশুদ্ববুদ্ধমঃ | 

ঘারুহা কৃক্ছেণ পরং পদং ততঃ 

পতস্তযধে। নাদৃতযুত্মদজবূযঃ ॥ ৪৭ ॥ 

৫৫ 

এক অতারাম শব অবশেষ রহে। 

এক আক্কারাশ শন্দে ছয় জন কহে ॥৬৩॥ 

তথ|হি সিদ্ধান্তকৌমুদ্াম অলন্তপুংণিজগ 
প্রকরণে-- $ 

ন্্বরূপ(ণ।মেকশেষ একবিভ্তত্তোৎ 
উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ | 

রামশ্চ রামণ্চ রামশ্চ কাম! ইতিবৎ ॥ ৫৯ ॥ 

একবিভলৌঁ স্বরূপানামেকশেষঃ (যানি সমান" 

রূপানি দৃষ্ঠানি তেষাম্ এক এব শিষ্যতে) উক্কার্থা- 
ন(ম্ অপ্রয়োগঃ রামাঃ ইতিবৎা। ৫* ॥ 

একশেষ মমামে স্বত্রগ নকলের এক- 

শেষ এবং এক বিভক্তিতে যাহদের অর্থ 

উক্ত হয়, তাহাদের অগ্রয়েগ হইয়া 

থাকে । যেমন “রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ 

এই তিনের একশেষ “রামাঃ" 1851 
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টি
 

তনুন যেচকাবে গে সমুচ্চয়;কয় 1 চিন্তুং (ধেয়াৎ) শনটকঃ বিযুত জে ( তগ্ধারণে 

'আ1ডা(রামাশ্চ মুনয়স্চ' কুরে ভজয় ॥৬৭ শিথিলপ্রযত্বঃ ভবতি )॥ ৫২॥ 

'নিগ্রন্থা অপি" এই অপি.মস্তাবনে। এইরূপ ধ্যানমার্গ দ্বার বিনি হরিতে 

এই সাত অর্থ প্রথম করিল ব্যাখ্যানে ॥৬৮ 

এন্তর্যামি উপামক আত্মারাম কয়। 

দেই আত্মারাম যোগী ছুই ভেদ হয়॥ 
গগর্ভ, নির্র্ভি, হয় এই দুই ভেদ। 

এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ ॥৬৯ 

তথাহি শ্রীম্ছাগবতে দ্বিতীয়স্কদ্ধে ছ্বিতীয়াধ্যায়ে 

আষ্টমক্্রেকঃ-_ 

কেচিৎ শ্বদেহাস্তহর্দয়াবকা শে 

গ্র।দেশমাত্রংওপুরুষং বমস্তম্। 

চতুতুজং কঞ্জরথাদশঙ্- 

গদাধরং ধারণয়। স্মরস্তি ॥ ৫১॥ 

ভাব লাভ করিরাছেন,শ্রবণ,কীর্ভনাদিতে 

ধাহার চিত্ত দ্রবীভূত হয়, প্রেম হেতু 

বাহার অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে, এবং 

উৎক্ঠাজনিত অশ্রুকল। দ্বারা যিনি 

আনন্দমংগপ্লবে নিমগ্ন হয়েন, ত।হার তাদুশ 

চিত্ত বড়িশও ক্রমে ক্রমে ধ্যেয় বস্ত হইতে 

বিযুক্ত (শিথিল ) হইয়। থাকে ॥ ৫২॥ 

যোগারুরক্ষু, যোগ।রূঢ়, গ্রাগুনিদ্ধি আর। 
এই তিন ভেদে হয় ছয় প্রকার ॥৭০॥ 

তথাহি গীতায়াং ষষ্ঠধ্যায়ে তৃতীয়াদিক্লোকৌ_ 
অরুরক্ষোমুনের্যোগং কর্শ কারণমুচ্যতে | 

যোগারদবস্য তেব শমঃ কারণমুচ্যতে 1৫৩] 

মদ! ছি নেন্দরিগার্থেষু ন বন্দ গুষত্জতে | 

সর্ধাসন্বক্পসন্ন্যামী যোগারূঢস্তদে(চতে ॥৫8॥ 

কেচিৎ স্বদেহান্তর্ঘদয়াবকাশে বসন্তং প্রাদেশ- 

মাত্রং চতুভূজং কঞ্চরথাঙগশঙ্খগদাধরং পুরুষং 

ধারণয়। ক্পরন্তি ॥ ৫১ ॥ 

কতিপয় মহত স্বদেহের অভ্যন্তরে 

হদয়াকাশে গ্রাদেশ (তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের 

বৈস্তার পর্যন্ত ) পরিমিতি পঞ্স, চত্র, শখ 

ও গদাধারী চতুভূর্জ পুরুষকে ধারণায় 

স্মরণ করিয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥ 

তথাহি ভন্রৈব তৃঠীরস্বন্ধে অগ্টাবিংশ।ধ্যায়ে_ 

এবং হুরৌ ভগবতি প্রতিলব্ভাবে 

ভক্তা। দ্রবন্কৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ। 

গঁকঠবাষ্প কলয়। মুহুরদ্যিন- 

শ্তচ্চাপি চিন্তবড়িশং খনকৈবিযুউে ॥ ৫২ ॥ 

এবং ( ধ্যানমার্সেণ ) ভগবতি হবো গ্রতিলন্ধ- 

ভাবঃ ভক্তা। শ্রবণ[দিন।) ড্রব্চুদয়ঃ ( ভ্রধৎ হৃদয়ং 

যন্ত ) প্রমোদাৎ উৎপুপক£ ( উদ্গতানি পুলকানি 

বত ) ওৎকগ্ঠাবাম্পকলয়! মুহঃ অর্দমনঃ ( আনন 

সংশ্লবে নিমজ্জমাণঃ) চ তৎ (ছ্গ্রহন্ত ভগবতঃ 

হাছণে) বড়িশং ( মতগ্বেধনমিৰ উপায়ভৃতং ) 

যোগং (ধ্যাননিষ্ঠম) আরুকক্ষঃ মুনেঃ বর্ম 

(এব) কারণম্ উচ্যতে তন্ত যোগারটন্ত (ধ্যান- 

নিষ্টন্ত ) শমঃ এব কারণম্ উচ্যতে। বদ! আত্ম" 

নন্দরসিকঃ সন্) ইন্দিয়ার্থেযু ( শব্দাদিযু তং সাধ- 

নেষু) কর্ণান্থ ন অনুষক্জতে সর্বসন্থল্সন্ন্যাসী 

( ত। ) তৎ( তং) যোগারঢঃ উচাতে ॥ ৫৩1৫5 ॥ 

ধ্যাননিষ্ঠাকূুপ যোগপদবীতে আরো- 
হ৭ করিতে অভিলাষীব্যক্তির পক্ষে কন্মন 

তদারোহণের কারণ; আবার যোখারূঢ 

ব)ঞ্তির পক্ষে চিত্ত বিক্ষেপ কর কর্মের 

উপরতিরূপ শমই তাহার দৃঢ়তার গ্রাতি 

কারণ । জীব যে সময়ে ইক্ক্রিয়ের বিষয়" 

মকলে এবং কর্মে অনামক্ত হইয়! 

পূর্ণরূপে সংল্প পরিত্যাগ করেন, তখনই 

তাহাকে যেগারুঢ বলা যায় ॥ ৪৩৫৪ | 



চতুবিংশ পরিচ্ছেদ । ] মধালীলা। ২৭৫ 

এই ছয় যোগী মাধুনঙ্গাদি হেতু পাঞা। । পুনঃ ইহ কৃান্তমুখে (ক্ৃতান্তন্ত কালন্ত মুখে 

রুঞ তজে কৃষ্চগুণে আকৃষ্ট হইএঃ 1৭১1 

চশন্দে অপি অর্থ ইহাও কহয়। 

ঘন নিগ্রন্থা। শব্দের পুর্ববৎ অর্থ কয় ॥ 

উপকুষে অহৈতুবী কীাহা কোন অর্থ। 

এই তের অর্থ কহিল পরম মমর্থ ॥ ৭২ ॥ 

এই মব শান্ত যবে ভজে তগবানূ। 

শাস্তুভক্ত করি তবে কহি তার নাম॥ 

আক্। খন্দে মন কহ্ছে, মনে যেই রমে। 

মাধুনঙ্গে মেহ ভজে শ্রীরুষ্চচরণে ॥ ৭৩। 

তথাছি শ্রীনদ্কাগবতে দশমন্তন্ধে সপ্তশীতিতমা- 

ধায়ে অই্টাদশশ্লোক2- 

উদরমুপামতে ধ খযিবর্ম কৃর্পদৃশঃ 

গরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ে! দহরম্। 

তত উদ্গাদনস্ত তব ধাম শিরঃ পরমং 

পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কতান্থমুখে 1৫৫ 

খবপস্মন্থ (খমীণাং :সম্প্রদায়মার্সেমু) যে 

কু্পরৃশঃ ( কুর্পং শর্করারজঃ বিধাতে দৃষ্ষু অক্ষিযু 

যেষাং তে রজঃ পিহিতদৃষ্ট়ঃ স্লদৃষ্টয়ঃ শর্করাক্ষা?) 

উদরং (ব্রদ্দেতি মণিপুরস্থং. ব্রহ্ম) বৈশ্থানরা খ্যং 

বৈশ্বানরান্তর্যামিণং ক্রিয়(শজিদায়কং বা, যদ্ব। উদরং 

বৈর।জন্ত নাভতিসরোবরবিশিষ্টংইনভস্থলম্) উপাদতে 

(ধ্যাযপ্তি)। আরুণয়ঃ (মরুণন্ত অপত্যানি 

আ|রুণ্যাখ্য।ঃ খময়ঃ তু) পরিসরপদ্ধতিং ( পরিতঃ 

সরস্তি গ্রস্ান্ত ইতি ৪পরিদরাঃ নাডাঃ তাসাং 
গদ্ধতিং'প্রসরণস্থানং সাক্ষাৎ হদয়স্থং) দহরং 

(দহর[কাশাখাং দহরাকাশগ্থ জীবাস্তর্া(মণং জ্ঞান- 

শক্িদায়কং বা, য। দহরং দুর্গমং হায়ং বৈরাজস্ত 

উদরস্থরূপং গ্ষ্যেতিরনীকং ব্রদ্ম উপাসতে। পরি" 

মরপদ্ধতিং তন্নিকট প্রাপকং) হে) অনন্ত! ততঃ 

( হদস্কাং) তব ধাম ( উপলন্ধিস্থানং সুযুয়াখ্যং ) 

পরমং (শ্রেষ্ঠং জ্যোতিশ্নং) শিরঃ (মুদ্ধানং 

প্রতি ) উদগাৎ ( উদসর্পৎ ) হখ)সমেত্য ( প্রাপ্য) 

মংসারে )ন পতভ্তি॥। ৫৫ ॥ 

খষি সম্প্রদায়ের মধ স্ষুলদৃষ্টি খষি- 
গণ উদর মধ্যে মণিপুরস্থ ত্রক্ষের ধ্যান 

করেন, অক্ুণের পুত্র আরুণি খষিগণ 

নাড়ীগণের প্রমরণ স্থান হদয়শ্থ শু্ষ্- 

তত্বের উপাননা1 করেন। হে অনন্ত! 

মেই হৃদয় হইতে তোমার উপলব্ধি স্থান 

জ্যোতিম্ময় সুযুন্না নাড়ী বদ্ষরন্ধে, 
উদ্গত হইয়াছে, যাহাকে লাভ করিলে 

আর এমংমারে পতন হয়না । মেই 

ন্বত্বকে অবলন্থন করেন ॥ ৫৫ ॥ 

এহে। রুষ্গুণারুষ্ট মহা মুনি হঞ্।। 

অহৈতুবী ভক্তি করে নিগ্রশ্থি হইঞা ॥ 

'আত্মা' শব্দে যর কহে যত্বু করিয়া । 

মুনয়োইপি, কৃষ্ণ ভজে গুণা রুষ্ট হএা ॥৯৪ 

তথাহি শ্রীমস্থাগবতে প্রথমস্কদ্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে 

অষ্টাদশ্লে/কঃ-_ 

তন্তৈব হেতোঃ গ্রযতেত কোবিদে। 

ন লভাতে যদ্ল্রমতামুপর্যাধঃ | 

তল্লভাতে ছুঃখন্দনাতঃ সুখং 

কালেন সর্বত্র গভীরয়ংহস॥ ৫৬ ॥ 

উপর্যধঃ ( আব্র্গলো কম্থা বরপর্যযন্তং ) ভ্রমতাং 

(ভ্রমত্তিজীবৈঃ) যত ন লভাতে কোবিদঃ 

(বিবেকী) তোর হেতোঃ গ্রযতেত (ধত্বং 

কুর্ধ্যাৎ) গভীররংহসা কাঁলেন ছুঃখবৎ তৎ 

( বিষ্যনখম্) অনাতঃ (এন প্রাচীন প্বকর্ণাণ|) 

নর্বাত্ (নরকাদো অপি) লভাতে ॥ ৫৬ 

উপরি ব্রঙ্গলোক, অধঃ স্থাবরলোক 

পর্যান্ত ভ্রমণ করিয়াও যাহ। পাওয়া যায় 

না, তাহারই নিশিত্ত মন্ত্র করা গণ্ডি 

ব্যক্তির কর্তবা,বৈষয়িকসুখ প্রাক্তন কর্ন 



৭৬ 

বশতঃ, চেষ্ট! ব্যতীতও ছুঃখের ন্যায় 

সর্বাত্র লাভ হইয়া খাকে ॥ ৫৬॥ 

তথাহি মধ্যলীলায়াং বিংশে সপ্তমাস্বধূতভজি- 
রসামুতসিজুবচনম্-_ 

অচিরাদেব সর্ববার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীগ্দিতঃ। 
সন্ধর্দূস্যাববোধায় যেষাং নির্বান্ধিনী মতি: ॥৫৭ 

চ শব্দ অপি অর্থে অপি শন্দ অবধারণে। 
যত্বাগ্রহ বিন, ভক্তি, না জন্মায় প্রেমে ॥৭৫ 

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিত্ষৌ পুর্ববিভাগে গ্রথম- 
লহর্ধ।ং ঘাবিংশগ্লে!কঃ_- 

স.ধনৌধৈরনাসল্গৈরলভ্য। স্ুচিরাদপি। 
হরিণ! চাশ্ব দয়েতি দিধা সা স্যাৎ স্মদুল্ন ভা।৫৮ 
অন]সগগৈঃ মাধনৌধৈঃ নে।নাপাধনৈঃ) স্চিরাৎ 

আপ অলভ্যা. খরিণ৷ আন্ত অদেয়৷ চ ইতি সা 
(ভঞ্তিঃ) হছ্ল্ল তা ছিধা স্যযৎ ॥ ৫৮ ॥ 

আমঙ্গরহিত সাধননমূহ দ্বারা চির- 
কালেও অলভ্যা এবং কামনা থাকিলেও 
শ্রীকুষ, কর্তৃক আশু অদেয়া। অতএব 
সুঙুল ভা ভক্তি ছুই প্রকার ॥:৮| 

তথাহি আদিলীলায়।ং প্রথমে বিংশ।স্বধৃত 
গীতাবচনম্-_- 

তেষাং সততযুক্কানাং ভজতাং প্রীতিপুর্বকম্। 
দামি বুদ্ধিযোগং তৎ যেন মামুগযাস্তি তে ॥৫৯ 

আত্মা শব্দে ধুতি কহে ধৈর্যো যেই রমে। 
ধৈর্য্যবন্ত এব হঞ1 করয়ে ভজনে ॥ 
মুনি শব্দে পক্ষী ভূঙগ নিগ্্থ মূর্খ জন। 
কষ্ণকপা নাধুকপায় ছুহার ভজন ॥ ৭৬ | 

তথাহি শ্রীমপ্তগবতে দশম দে একা বংশ|ধ্য|য়ে 
চতুর্দশশ্নে ক: 

প্রায়ে! বতাগ্ মুনয়ে! বিহগ! বনেহস্মিন্ 
“  স্বষেক্ষিতং তহুদিতং কলবেণুগীতম্। 

আরুহ যে দ্রু-তুজান্ রচির প্রবাপান্ 
শৃথস্তি মীলিতদৃ।শ। বিঃতান্যব।চ:॥ 

প্রীপ্ীচেতন্যচরিতামবত । [ চতুবিংশ পরিচ্ছেদ । 

(হে)অন্ব! আমিন বনে যে বিহ্গাঃ (তে) 
প্রায়েণ মুনয়ঃ ( এব ভবিতুম অর্থস্ত, যতঃ তে) 
কষ্জেক্গতং রুচির প্রধাপান্ দ্রমতুঞজান আরুহ 
মীলিতদৃশঃ বিগতান্যবাচঃ ( ত্যক্যান্যবাচঃ সন্তঃ) 
তদুদিতং (তেন প্রকটিতং ) কলবেণুগীতং (মধুর* 
বেণুগীতম্ এব ) শূরখস্তি ॥ ৬ ॥ 

হে সখি, এই বনের বিহঙ্গকলও 
প্রায়ই মুনিগণ; কারণ, তাহারা প্রীরুচ 
মন্দর্শনার্থ মনে।হর পল্লবান্সিত তরুশাখা 
আশ্রয় করিয়৷ নিমীলিতনয়নে নিঃশব্দে 
তৎ্কতৃক এাকটিত মধুর বেণুযীতই শ্রবণ 
করিতেছে ॥ ৬০ ॥ 

তথাহি তঁৈব পঞ্চরশাধ্যায়ে যষ্ঠাদিঙ্রোকৌ_. 
এত্তেইলিনস্তরব যশোইখিললো কতীর্থং 

গায়স্ত আদিপুরুযান্থুপথং ভজন্তে | 

প্রায় অমী মুনিগণ। ভবদীয়মুখ্। 
গৃঢ়ং বনেহপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্॥ ৬) ॥ 
নৃন্যান্তামী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ 

কুবিন্তি গোপা ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন | 
সুক্তৈশ্চ কোকিলগণ! গৃছমাগতায় 
ধন্য। বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ ॥ 

(হে) আধিপুরুষ। এতে অলিনঃ অথিল- 

লোকতীর্ঘং (সর্ধবজনশোধকং ) তব যশঃ গায়স্তঃ 

€ সন্তঃ ) অনুপথং ( পথি পথি ত্বাং) ভজস্তে, (হে) 
অনঘ! অমী প্রায়ঃ ভবদীয়মৃ্যাঃ মুনিগণ!ঃ 
বনে গুঢ়ম অপি মাত্মপৈবং (ত্বাং) ন জহতি। 
(ছে) ঈড্য! আঅগী পিশিনঃ (ময়ুরাঃ) যুদা 
ৃত্যন্তি) (ৃত্যেন) গৃহম্ আগতায় তে (তৃত্যং) 
প্রিয়ং কুর্বস্তি (তথ) হুরিণাঃ গোপাঃ ইব 

ঈক্ষণেন কোকিলগণাঃ চহুক্তৈঃ (স্তোক্ররূপৈঃ 

মধুরশবৈঃ তৃত্য প্রিয়ং কুর্বস্তি। অতএব এতে) 
বনৌকসঃ ধন্যাঃ হি সতান্ ইয়ান্ নিসর্গ: ॥৬১৬২1 

হে আদিপুরুষ ! এই ভ্রমরগণ তোমার 
অখিলপাবন যশ গান করিতে করিতে 



চটঠুবিংশ পরিচ্ছেদ। মধ্যলীল!। ২৭৭ 
৯৬০০০২৯০৬১৪ 

পথে পথে তোমার ভঙজগন করিতেছে। ৰ কিরাতচ্ণ নু পুলিদাপুন্বম|ঃ 'মাভীরকস্কাঃ যবনাঃ 
হে অনঘ! ইহারা প্রায়ই তোমার | শঙ্কাদয়ঃ অন্যে যে ( কর্মতঃ পাপরূপ|ঃ) হদপা- 
মেবকগ্রধান মুনিগণ | ইহার এই রন্দা- ূ শ্রয়শ্রয়াঃ 'যদপাশ্রয়াঃ ভাগবতাঃ তদাশরয়াঃ সম্তঃ) 

বনে গৃঢ়ভাবে বিচরণকারী নিজ অভীষ্ট- দত, তশ্ৈ গরভবিষণবে নমঃ | ৬৪ ] 

কিরাত, সণ, তম্ব,, পুলিন্দ, পুক্ধশ, 

আতীর, শুদ্ষঃ যবন, এবং গুরু গ্রাভৃতি 

করিতেছে । ইহার! নৃত্য দ্বারাই গৃহা- পাপজাতি এবং যাহারা পাপকর্মাবশতঃ 

গত তোগার প্রিয় সাধন করিতেছে । | পাপাত্সা তাহরাও যে ভক্তগণের আশ্রয় 

রূপ হরিণীগণও গোপীগণের স্থায় দৃষ্টি | করিয়া শুদ্ধ হয়, মেই প্রভাবশ।লি ভগ- 

দ্বারা এবং কোকিলকুল মধুর শব্দ দ্বার] । বাণ্কে প্রণাম ॥ ৬৪। 

তোমার প্রিয়লাধন করিতেছে । অতএব | কিন্বা ধৃতিশন্দে নিজপূর্ণত। জ্ঞান কয়। 
এই বনবামিগণ ধশ্যঃ কারণ গৃহাগত | ছুঃখাভাবে উত্তম গ্র।প্তো মহ।পূর্ণ হয় 1৭৭ 

ব্ক্তির উদ্দেশে শ্বীয় বস্তর নিবেদন. তথাহি ভঞ্িরগামৃহসিতটী দক্িণবিভাগে 
ূ ৃ রক আশ্রহই দাধুগণের স্বভাব ॥ ৬৯১২ ॥ £) চটহধ্াং পঞসপ্ুতিতমযোকঃ 
। খ্বৃতিঃ স্তাৎ পূর্ণতা জ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্রিডিঃ। 

তথাহি তত্র পঞ্চতিংশাধায়ে একাদশঞ্লোকঃ-| অগ্রাপ্তাভীতনই্নভিসংশোচনাদিকং ॥ ৬৫ | 

দেব তোমকে ত্যাগ করিতেছে না। 

হে স্তবনীয় ! এই মবুরগণ আনন্দে নৃত্য 

মরসি সারসহংসবিহঙ্গা- জ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্ডিভিঃ (জ্ঞানেন ভগবদনু, 
শ্চারুগীতহতচেতস এত । ভবেন তথ! ভগবৎসন্বন্ধেন যঃ হুঃখাভাবঃ তেন 
হরিমুপাদ'ত তে যতচিত্তা 1 তথা উত্তমসা ভগবৎসঘদ্ধিতয়া গরমপুর যাস 
হন্ত মীলিুদৃশো ধুতমৌনাঃ ॥ ৬৩ ॥  প্রেয়ঃ প্রাপ্ত! চ তৈঃ য) পৃতি। (মনসঃ অচাধলাং 

সারসহংসনিহঙ্গীঃ তে এত (আগত) ধুতমৌন।ঃ | চনাদিরুৎ (গপ্রাপ্রপা অতীতসা নষ্টসা চ বিষয়স্য 

সনি (যে) চারণীতহৃতাচতসঃ যতচিন্তাঃ ূ স1) ধৃতিঃ স্যাৎ 'অপ্রাপ্তা তীতনষ্টার্থানভিসংশো- 
| 
ৃ 

| 
মীলিতদৃশঃ (চ সন্তঃ) হরিম্ উপাসতে ॥ ৬৩1 | চ অনভিশোচনং করোগীতি )॥ ৬৫। 

মবোবরে মনোহর গীতে মমারষ্- | জ্ঞান, ছুঃখাভাব এবং ভগবৎমন্বস্বীয় 
চিত্ত ম'যতমানস সারস হতম প্রস্থতি | প্রেম লাভ হেতু মনের অচাথল্যকে পতি 
বিহ্ঙ্গগণ মমাগত হইয়া মৌন ভাবে | বলে। অপ্রাপ্ত, অীত এবং নষ্ট বিষয়ের 
নিশীপিতনেত্রে তাহার উপ[মনা করিয়া | শোক না করাই তাহার অনুভাব ॥৬% | 
থাকেন ॥ ৬৩ | 

তথা শ্ীমন্তাগবতে দ্বিতীয়স্কদ্ধে চতুর্থাধ্যায়ে 
কৃষ্তক্ত দুঃখহীন বাঞ্ছান্তর-হীন । 
কুষ্তোম-সেবা পূর্ণানন্দ-প্রাবীণ ॥ ৭৮ | অষ্টাদশক্লোক:-_ 

কিরাতচ্ণাদধ পুলিদাপুন্কসা তথাহি আদিলীলায়।ং চতুর্ণে ফট্জিংশাহধৃত- 
আভীরকস্ক! যবনাঃ শঙ্কাদয়ঃ। রমন্তাগবতবচনদ্__ 
যেইন্যে ৮ পাপা যদপাশ্র়াশ্রয়াঃ মতদেবয়া গ্রতীতং তে সালোকাদিচতুষটযম্। 
দ্ধান্তি তসগৈ প্রভবিধবে নমঃ ॥ ৬৪ | | মেচ্স্তি সেয়া পূরণ: কুতোউনৎকালবিনী গম 0১৬ 



২৭৮ ্ী স্বীচৈতগ্তচরিতায়ূত | [চতুধিংশ পরিচ্ছেদ। 

তথাঁহি গোশ্বামিপাদোকয্নে!কঃ-- 

হমীকেশে হধীকানি মদ্য গ্থের্যগতানি হি। 

স এব ধৈর্য্যমাপ্রোতি সংসারে জীব্চঞ্চলে ॥৮৭। 

যস্য হধীকানি (ইন্ডিয়ানি) হৃবীকেশে 

(ভগবতি ) স্থ্র্যাগতানি সঃ এব জীবচঞ্চলে 

( ক্ষণভঙ্গুরে ) সংসারে ধৈর্ধ্যম্ আপ্োতি হি ॥ ৬৭। 

শরীরুষে বাহার ইন্দ্রিয়গণ হ্থর্যা প্রাপ্ত 

হইয়[ছে, এই ক্ষণভর্গুব চঞ্চল সংনারে 

তিনিই ধৈর্যা লাড করেন ॥ ৩৭ ॥ 

“৮ অবধারণে ইহ] আপি" সমুচ্চয়ে | 

ধতিমন্ত হএা ভন্ষে পক্ষি-সূর্খঢয়ে ॥৭৯ ॥ 

আব্বা শব্দে বুদ্ধি কহে বুদ্দিবিশেষ । 

সামান্য বুদ্দিযুক্ত সব জীব অশেষ ॥ 

বুদ্ধ রমে আত্মারাম দুঈত প্রকার | 

পণ্ডিত মুনিগ্রণ পিগ্রন্থ মূর্খ আর |৮০| 

কধ্কুপায় লাধুলঙ্গে বিচার বুদ্ধি হয়। 

সব ছাড়ি শুদ্রভক্তি করে কু পায় |৮5। 

তথাছি গীতায়ং দশমাধ্য|য়ে অই্মশ্লো ক£-- 

অং সর্বস্য প্রভলো:মত্বঃ সক্ধং প্রবর্ণতে। 

ইতি মত! ভঙগ্চে মাং বুপ! ভাবসমন্ধি ভাঠ ॥৬৮। 

অহং সর্বস্য গ্রতনঃ মন্তঃ ( যুককঃ) সর্বং 

প্রবর্ততে € মদধীন-প্রবৃত্তকম্) ইতি মত! বুধ! 

ভাবমমন্বিতাঃ ( সদ্গুকমুখাৎ শিশ্চিত্য ভাবেন 

প্রেয়। সমন্বিত।ঃ সম্তঃ ) মাং ভঙস্টে ॥ ৬৮ ॥ 

আমিই সকজের উৎপত্তি স্থান, 
আম। হইতেই অকল গন্ত্ব হয়, ইহ। 

জানিয় পঙিতগণ ভাবনহকারে আমার 

ভঙ্গনা করেন ॥ ১৮ ॥ 

তথাহি-শ্রীমন্তাগবতে দ্বি তীয়ঙ্কন্ধে সপ্তন।ধ্যায়ে 

ষট্চত্ব।রিংশক্লোকঃ-- 

তে বৈ বিদস্ত্যতিতরস্তি চ দেবমায়।ং 

স্ত্ীশূত্রহণশবর। মপি পাপজীবাঃ | 

যদ্যভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা- 

স্তিধ্যগজন! অপি কিমু শ্রতধারণ| যে ।৬৯। 

যদি অদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষ1ঃ ( ভবস্তি, 
তথি যে) স্ত্রীশূদ্রহণশবরাঃ পাঁপজীবাঃ তে অপি 
(তথা) তির্ধযগজনাঃ অপি দেবমায়াং বিদন্তি 
অতিতরস্তিচ ( নভঃ) যে শ্রতধারণাঃ (তে, 

তথাভূতাঃ সন্তঃ বিদস্তি অতিতরস্তি । কিমু ॥৬৯॥ 

অধিক কি, বাহার পাদবিন্াযাস 
অদ্ভুত; থেই ভগবানই ধ/হাদের এক- 
মাত্র অবলম্বন, গেই ভক্তজনের চরিত্র 

বিষয়ে যদ শিক্ষা লাভ কবে, তাহা 

হইলে শ্রী ও শ্ুদ্র এবং হুণশবরাদি পাপ- 

জীবগণও, এমন কি, পশু পক্ষী প্রভৃতি 
নিক গ্াণিবর্ণও, এ দেবগায়। অবগত 
ও উত্তীর্ণ হয় সুতরাং ভগব।নের রূপ 

শ্রনণগোচর করিয়।,ব1হারা মনোনিয়ে।গ 

কৃরিয়াছেন»তাহাদের ত কথাই নাই |৬৯ 

বিচার করিএঞ| ববে ভজে কুষঃপায়। 

গেই বুদ্ষি দেন তারে, যতে তারে পায়।৮২ 
তথঠি আদিপীলায়।ং প্রথমে বিংশাস্কধৃত- 

গীত|বচনম্-_- 

ঠেষাং সততযুক্দানাং ভঙত|ং জীতিপৃর্বকম্। 

দদা[ম বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপধান্তি তে ॥৭* ॥ 

গত্সঙ। ক্লুষয়েবা, ভাগবত নাম। 

ব্রজবম, এই পঞ্চ সাধন গুধান ॥ 

এই পঞ্চ মধ্যে এক অল্প করয়। 

হৃবুদ্ধি জনের হয় ক্লুকপ্রেমোদয় ॥ ৮৩। 
তথ।হি মধালীলায়ং ছ্বাবিংশে সগ্ডপঞ্চশত্তমাস্ক- 

গৃত-ভক্তিরসামৃকধসিদুবচনম্-_ 
হনহাড়ু তবীধ্যেইন্থিন্ শ্দ্ধ। দূরেহস্ত পঞ্চকে। 
যত্র শ্বল্লে। পি সব্বন্ধঃ সন্ধিয়াং ভাবজন্মলে ॥ ৭১ ॥ 

উদর মহতী যার সর্কোত্বম। বুদ্ধি। 
নান] কামে ভজে তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি।৮৪ 



চতুরধিংশ পরিচ্ছেগে। ] মধ্যলীল। ২৭৯ 

| 
তথাহি মধ্যলীলায়াং ঘাবিংশে চতুর্দাপাস্কধুত- 

প্রীমদ্থাগবওবচনম্-- 

অকামঃ দর্বাকামে। বা মোক্ষকাম উদারধী। 

তীব্রেণ তক্তিযোগেন যেত পুক্রুষং পরম্ ॥৭২॥ 

ভক্তির স্বভাব মেই কাম ছাড়াইয়]। 

রুষ্পদে ভক্তি করায় গুণে আ কধিএ।॥৮, 

তথাছি মধ্যনীগ।য়াং ষষ্ট সপ্বদশা্বধূত-শ্রীমগ্ভাগ- 

বতবচনম্ _ 
আত্ম।রামাশ্চ মুনয়ে। নিগ্রন্থ! অপুযরুরুমে । 

কুর্বস্ঠ্যতৈতৃকীং ভক্তিমিগ্থৃত গুণে হরিঃ ॥ ৭৩ 

তথাহি মধালীলায়াং দ্বাবংণে পঞ্চদশাহধু 5" 

শ্রীমদ্ভাগনতবচনম্-_- 

সত্যং দিশত্যথতমার্থতে| নৃণাং 

নৈবার্থৰো যং পুনরর্থতা যতঃ। 

দ্বয়ং বিধন্তে ভজতাম'ণচ্ছত- 

নিচ্ছাপিধানং নিজপাধগলবম্॥ ৭৪। 

আ্ম। শব্দে স্বভাব কহে তাতে যেই রমে 

অ।য/র।ম জীব ষত স্থাবর জঙ্গমে ॥ 

জীবের স্বভ।ব ধষ্দান অভিমান । 

দেহে শাঙ্কাঞ্জানে আচ্ছাদিত নেই জ্ঞান । 

০, শব্দ এএব' অর্থে অপ মমুচ্চয়। 

গায।রাম এব হঞ। কষ্েরে ভজয় ॥ ৮৬ 

সেই জীব মনকাদি নব মুশিগণ। 

গিগ্রস্থ মুর্খ নীচ স্থাবর পশুগণ ॥ ৮৭। 
ব্যানশ্ক সনকাদ্যের প্রপিদ্ধা ভজন। 

নিগ্রন্থ স্থাবরাদেযর শুন বিবরণ ॥ 

রুষ্ণরুপা। হতে হয় স্বভাব উদয়। 

কুষ্গুণাকুষ্ট হঞ1 তাহারে ভজয় ॥ ৮৮॥ 

তথাহি শ্রীমস্তাগবতে দশমন্ন্ধে পঞ্চদ্শাধ্য।য়ে 

অষ্টমশ্লোক£-- 

ধনোর়মদ্য ধরণী ভূণবীরুধ্বৎ- 

প|দস্পূশো! ভ্রলত1; করজাভিমৃষ্াঃ। 

নগ্টোইদ্রয়ঃ খগমূগ!ঃ সদয়াবলোকৈ' 

গৌপ্যাইস্তরেণ ভূজয়োরপি যৎ্ম্পৃহ। শ্রী; 0৭৫ 

অন্য (তব গাদম্পর্শৎ ) ইয়ং ধরণী ধনা। (তথ)) 

ত্বংপাদম্পশঃ (ত্বৎপাদৌ স্পৃশস্ত ইডি) তৃণ* 
বীরধঃ করজাভিমৃষ্টং ( নখস্পৃষ্টাঃ ) ভ্রমলতাঃ 

সদগাবলোটৈঃ নগ্কঃ অদ্রয়ঃ খগমূগাঃ ভূঈয়োঃ 

অত্বরেগ (কৃত! ভুগমধ্যে বক্ষঃহুণে আলঙনং 

প্রাপা ) শ্রীঃ যংস্পহা (তক্ষা।ঃ অপি যদ্যালিগনস্য 
স্পুহ! তবতি, তৎ আ[লগগনং লব্ধ!) গোপা; অপি 

ূ ধন্যাঃ (চ)॥৭৫॥ 

অপ্ধ্য তোমার পাদম্পর্শে এই ধরণী 
ও ভৃ।লতাগণ, তোমার নখম্পরশে তর" 

লঙাগণ তোমার সকরুণ অবলোকনে 

নদী পর্বাত ও মগ পক্ষি নকল এবং স্বয়ং 

লক্ষ্মীও যে ভুজদ্বয়মধ্যবত্তী বক্ষঃস্থলের 
আলঙ্গন ক।মন| করেন, মেই আলিঙ্গন 

ল[ভ করিয়া, থেগীগণও ধন্য হই- 
লেন ॥ ৭৫ ॥ 

তথাহি "টৈৰ একবিংশাধ্যায়ে একোনবিংব- 
শ্োক$-- 

গ| গোপটৈরঘুবনং নয়তো রুদ[র- 
েণুনৈঃ কণপদৈস্যগুহৎস সথাঃ। 
অম্পন্দনং গতিমত|ং পুলকন্তরূণাং 
শির্মোগপাশক তলঙ্গণয়েবিচিত্রমূ॥ ৭৬ | 

(হে) সখাঃ! গোপকৈঃ (সহ) অশ্ুধনং 

( গ্রতিনণং ) গাঃ নয়তো ঃ (চারদতোঃ) নিষোগ- 

পাশকুতলক্ষণয়াত (নিযে দোহনবেলায়াং 

গবাং গাদণন্ধনাথত রক্ত আশাই ছষ্টগবম্ 
আকর্ষণ 9৫; বং লক্ষণং চিহ্ন 

যয়োঃ তগোঃ রান$ধয়োত ) কণপণেঃ উপারবেণু- 

হ্বনৈঃ (শ্রবণ।ন্দবায়কৈ2 বেণুরবৈঃ) তনুতৃতনু 

(শরারিষু) গতিমতাম্ অস্পনানং (স্থাবরধর্মঃ 

তথা) তরণাং পুলকঃ (জঙ্গমধর্দা; তৎ ইদং) 

বিচিত্রম্॥ ৭৬ 

ডা ও ৯১ 
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৯৮০ 

হ মখীগণ ! গোপরন্দের নহিত 

লনে বনে গোচারণকারী এনসং দোহন- 

কালীন শিযেগ ও পাশ রজ্জু চিহ্ছে 
[6হ্ছিত ক্ষ ও বলবামের মধুর পদ- 

শিশি& শরবণানন্দদায়ক বেণুবব শ্রনণে 

যে দেহধারীদিখের মধো জঙ্গম দেহি- 

গশের আশ্াদনরূপ শ্বাবরধন্ন ও স্থাবর 

দেহিগণের পুলকরূপ জঙমধর্ধা দৃষ্ধী হয়, 

তাহা অঠীপণ শ্রিয় ॥ ৭৬ ॥ 

তথা মধ্যলীলায়।ম্ অই্টমে ব্রিপঞ্চাশত্তমাস্ক- 

গৃত-শ্রমদ্তাগবতবচনম্_- 

বনলতাস্তরব 'ম[ন্মনি বিষুং 

ব্প্রমন্ত্য ইব পুষ্পকলাঢ2। 

প্রণহভারবিটপ! মধুধ।রাঃ 

প্রেমস্ৃটঙনবো ববুষুঃ শ্ম ॥ ৭৭ ॥ 

তথাছি মধ্যলীলামাং চতুর্বরবংশে চতুঃষটী তমাস্ক- 
ধত-শ্রীমন্ত।গবতবচনম্-_- 

(কিরাতহ্ণাদ্ঘ,পুপনাপুক্ষসা 

ভাভীরকক্কা যবন।ঃ শঙ্ক[দয়ঃ | 

বেইণো চ পাপা যপাশযম়াশয়াঃ 

গুদ্ধযন্তি তব গ্রভবিষ্বে নমঃ ॥ ৭৮ ॥ 

আগে তের অর্থ কৈল অর ছয় এই। 

উনবিংখ অর্থ হৈল মিলি এই দুই ॥ 

এ উনইথ অর্থ কেল শাগে শুন আর। 

অত! শব্দে দেহ কহে চারি অর্থ তার ॥ 

দেহে রমে দেহে ভজে দেহোপাধি ব্রহ্ম । 

সত্সঙ্গে মেহ করে শ্রীকুষ। ভজন ॥ ৮৯ ॥ 

 তগাহি মধালীগায়াং চতুর্বিংশে পঞ্চপঞ্চাশত্ব- 

মান্ষষত-লরীম্ক।গবতবচনম্-_ 

উনরমুপাসতে যখষলত্রন কুর্পনৃশঃ 

গরিসরপন্ধতিং হৃদয়মারণয়ে! দচ্রমূ। 
ভত উদগানস্ত তব ধাম শিরঃ পরমং 

পুনরিহ যত মমেত্য ন পতস্তি কৃতাস্তমুখে ॥৭৯ 

স্রীপ্লীচৈতন্যচরিতাম্বত। [ চতুবিংশ পরিচ্ছেদ। 

'দহারামী কম্মনিষ্ঠ যাজ্জিকাদি জন। 

শত্মগ্গে কম্ম তেজি করয়ে জন 1৯০॥ 

তথাহি শ্রীমগ্তাগবতে প্রথমন্ধন্ধে অষ্টাদশ।ধ্যায়ে 

ছ[দশশ্রেক£-- 

কর্দণ্যস্মিননাশ্বাসে ধৃমপূত্রাত্মনাং ভবান্। 

আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥৮০॥ 

পূমপূমা স্মন1ং (ধুমেন ধৃত বিরজিতো। আত্মনৌ 

শদীগচিত্তে যেষাম্ অন্মাকম্) অন্মিন অনাশ্বাসে 

( অবিশ্বসনীয়ে ) কর্্মণি ভবান্ মধু ( মধুরং) 

গোখিন্দপাদপদ্মমমবং (পাদপদ্মস্য যশোরূপম্ আমবং 

মকরন্দম্) আপাম়য়তি ॥৮০॥ 

হে স্তি! এই অপিশ্বননীয় মত্রযাগের 

ধুম মেবনে যাহাদের শরীর বিবর্ণ হইতে- 

ছিল, মেই আমাদিগকে তুমি সুমধুর 

জীগোবিনের পাদপগ-মকরন্দ পান 

করাইয়। আাশ্বাম প্রদান করিলে ॥ ৮০ ॥ 

তপব্বী প্রতি যত দেহারামী হয়। 

নাধুমঙ্গে তপ ছাড়ি শ্ীরুষঃ ভচ্কয় ॥৯১॥ 

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে চতু্স্কদ্ধে একবিংশাধ্যায়ে 
উনত্রিংশশ্লে। কঃ. 

যংপাদসেবাভিরুচিস্তপাস্বনা- 

মশেষজন্মেপচিতং মলং ধিয়ঃ। 

সগ্থঃ ক্ষিণোত্যন্থহমেধতী সতী 

যথ| পদাগুষ্ঠবিনিঃস্থত। সরিৎ ॥ ৮১ ॥ 

যগ! পদানুষ্ঠবিনিঃস্থত! লরিৎ ( গঙ্গা, তথ) 

যৎ্গাদসেবাভিরুচিঃ অন্বহম্ (অহনি অহণি) 

এধতী ( বদ্ধম।ন! ) সতী তপস্থিনাং ( সংসারতাপ- 

তথ্ডানাম্ ) অশেষজন্মেপ(চিতম্ ( অশেষৈঃ জন্মভিঃ 

স্ছত্তং ) ধিয়ঃ মলং সদ্যঃ ক্ষিণোতি ॥ ৮১ ॥ 

হে সভ্যগণ ! পদাচ্ছুষ্ঠা-বিনিঃসৃতা 
গঙ্গার হ্যায় বাহার চরণ সেবাভিলাষ 

গ্রতিদিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। 

মংমারে তাপখিন্ন ব্যঞ্জিগথের অশেষ জন্ম- 



চঠধিংশ পরিচ্ছেদ। মধ্যলীল। ২৮১ 
০
 

নখ দ্ববু্ধর মল নিঃশেষে ক্ষম করেন, 

নেই হরিকেই ভজন করিবে ॥ ৮১ ॥ 

দেহ|র|মী, সর্বাকাম, নর্ঝ আত্মারাম। 

রুষণকুপায় কষ ভে ছাড়ি নর্বাকাম ॥৯২ 

তথাঠি মধ্যলীগায়াং ছাবিংশে যোড়শাক্ষধৃত- 
হনিভ[ক্তসুধে দয়বচনমূ-- 

হুনাভিলাধী তপসি স্থিতোহহং ূ 

ত্বাং প্রাপ্তণান্ দেবমুখান্্র গুহামূ। ূ 

স্পস্ট শাল শা 

ক।চং বাচন্বন্নিব দিব্যরত্ং ূ 

দ্বামন্ কতাথেইন্ি বরং ন যাটে ॥৮২। ৰ 

এই ঢারি অর্থ মহ হৈল তেইশ অর্থ । ৰ 

আর ঠিন আর্থ শুন পরম সমর্থ ॥ ৯৩ | 

চ শব্দ নমুচ্চয়ে অর অর্থ ঝয়। 

আক্ম।রাম|শ্চ মুনয়স্চ কুঞেরে ভজয় ॥৯ঃ 

নিগ্রহ্থ হইএা হহ। অপি নিপ্ধারাণে | 

র।মশ্চ রুঁষ,*৮ যথা বিহরয়ে বনে ॥৯৫| 

চ শব্দ আপাঁয়ে অর্থ কছে আর। 

“বটে| ভিক্ষামট গাঞ্চ।নয় এছে গকার॥ 

রুধমনন ঘুনি। বধ নর্বার্দ। ভঙজয়। 

পি? ভঙ্েগোণ শপ কয ॥৯১। আক্সারামাআ।প 

ট এবারে মুনয় এন রুষঃ ভজয়। 

'নম্সাব|মা আপি গশি, গর্ভ আর্থ ক ॥ ৷ 

নিগ্রশ্থি হঞ। এই দ্ু'হার বিশেষণ । ূ 

অর অর্থ শুন ধৈছে সাপুর নঙ্গম 0৯৭॥ 

নিগ্রন্থি শব্দ কহে তবে ব্যাধ নিদ্ধীন। 
সাধুমঙ্গে মেহে। করে আরুষ-ভজন। 

কুষ্রামশ্চ এব হয় পধমনন | 

ব্যাধ হঞ1 হয় পুজ্য ভ।গবতোত্বম ॥৯৮॥ 

এক ভক্ত ব্যাধের কথা শুন নাবধানে। 

যাহ। হৈতে হয় মত্নন্গ-মহিমার জ্ঞানে।৯৯ 

একদিন নারদ, দেখি আনারায়ণ। 

ত্রিবেণী-ানে গ্রায়াগে করিল গমন ॥ 

পাপী পি 

বনপথে দেখে ম্বগ আছে ভূমে পড়ি। 

বাণবিদ্ধ ভগ্রপদ করে ধড়ফড়ি ॥১*০| 

আর কথোদৃরে এক দেখিল শুকর । 

তৈচে বিদ্ধ ভযগাদ করে ধডউফড ॥ 

এছে এ+ শশক দেখে আগে কথে।দৃরে। 

জীবের ছঃখ দেখে শারদ ব্যাকুল অগ্তরে। 

কথোররে দেখে ব্যাধ হঙ্ষে তত হও ॥ 

মুগ মারিবারে আ।ছে বাণ যুডিয়।॥ 

শ্য(মবর্ণ বাক্তনেত্র মহাভিয়হর | 

ধনর্দাণ হাতে যেণ যম দগডধর ॥১০১ 

পথ ছাড়ি নারদ "তার নিকট চ(শলা | 

ন|রদ দেখিয়। দূরে মগ পলা ইএ1॥ 

ক্রুদ্ধ হএঞ)| ব্যাপ তারে গালি দিতে চাঁয়। 

ন।রদগুভাবে গ।লি মুখে না বাহিবায় ॥ 

গেমাঞিঃ প্রয়াণপথ ছাড়ি কেন 'গাইল|| 

৩ম দেখি মোর লক্ষ্য যুগ পলাইলা॥১*২ 

ন[্দ কহে পথ ভুলি আইল।ম পুছিতে। 

মনে এক মংশয় হয় তাহা খখইতে ॥ 

থে মেশবর মগ জানি তে।মার হয়। 

ব্যধ কছে যেই কহ নেই মতা হয়।॥ 

ন|বদ কছে জীব বদি মার জুম বাণে। 

অর্দম|রা পর কাহেনা যার পরাণে ॥ 

ব]াধ কহেশুনগো মাঝি হবগ|রিমোরন।ম। 

পিতার শিক্ষায় গ।মি করি এছে কাম 

'অন্ধমারা য়গ যদ ধড়ফড় করে। 

বেত আনন্দ মোর বায়ে অন্তরে ॥১*৩ 

নারদ কহে এক বস্তু ম|।গ ততামার শ্হানে। 

ব্যাধ কহে সৃগাদি লহ যেই শ্হোমার মনে। 

সুগছ।ল চাহ যদি আইন মে|র ঘরে | 

যেই চাহ তাহা দিবমুগবঘারে | 

নারদ কহে ইহা আম শিুই ন। চাই। 

আর এক দান আমি মাগি তোমার ঠ14 
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কালি হৈতে তুমি যে সুগাদ্দি মারিবে। 

গ্রাথমেইমারিক্,অর্ধমারানাকরিবে॥১০৪। 

ব্যাধ কহে কিব। দান মাগিলে আমারে । 

অদ্ধ মারিলে কিব। হয়, তাহা কহ মোরে। 

নারদ কছে অন্ধ মারিলে জীব পায়বাথা। 

জীবে দুঃখ দিতেছ তোমার হইব অবস্থ]॥ 

ব্যাধ তুমি জীব মার, অল্প পাপ তোমার। 
কদর্ধিন। দিয়! ম।র এ পাপ অপার ॥ 

কদর্থয়৷ তুমি যত মারিয়াছ জীবেরে। 

তারা তোমা এছে মারিবে জন্মজন্মান্তরে॥ 

নারদের সঙ্গে ব্যাধের মন গ্রাগন্ন ঠহল। 

তার বাকা শুনি মনে ভয় উপজিল॥১০৫॥ 

ব্যাধ কহে বালা হৈতে এই আমার কর্ম। 

কেমতে তরিন মুখ পামর অধম ॥ 

এই পাপ যায় মোর কেমন উপাঁয়। 

নিস্তার করহু মারে পড়ে? তয় পায় ॥ 
নারদ কহে যদি ধর আমার বচন। 

তবেত করিতে পারি তোমার মোচন ॥ 

ব্যাধ কহে যেই কহ মেইত করিব। 

নারদ কছে ধনুক ভাঙ্গ তবেত কহিব॥ 

ব্যাধ কহে ধনুক ভাঙ্ষিলে বাচিব কেমনে 

নায়দ কহে আমি অন্ন দিব গ্রতি দি নে॥১০৬ 

ধনুক তাঙ্গিয়া ব্যাধ তার চরণে পড়িলা।, 

তারে উঠাইয়। নারদ উপদেশ কৈলা ॥ 

ঘরে য।ই ব্রাহ্মণে দেহ আছে যত ধন। 

এক এক বস্ত্র পরি বাহির হও দুই জন॥ 

নর্দীতীরে একখানি কুঁড়িয় করিয়] | 

তার আগে এক পিওি তুলসী রোপিঞ1॥ 

ভুলমী পরিক্রম৷ কর তুলমীমেবন। 
নিরন্তর কষ্ণনাম কর ঙ্কীর্তন ॥ 

আমি তোমায় বহু অন্ন দিব দিনে দ্রিনে। 

মেই অন্ন লবে যাহা খাও ছুই জনে।১*৭। 

শ্রীপ্ীচৈতম্চরিতাম্বত। [চতুবিংশ পরিচ্ছেদ | 

তবে মেই মৃগাদি তিনে নারদ সুস্থ বৈল। 

সুস্থ হয়ে স্বগাদি তিন 'ধাএ। পলা ইল ॥ 
দেখিয়া ব্যাধের মনে হইল চমৎকার । 

যথান্থানে গেলা নারদ ব্যাধ এল ঘর। 

নারদের উপদেশ মকল করিল। 

গ্রামে ধ্বনি ঠহল ব্যাধ বৈষব হইল | 

গ্রমের লোক মব অন্ন আনিতে লাগিল। 

অন্ন আনি মবে তার আগেতে ধরিল ॥ 

এক দিনে অন্ন আনে দশ বিশ জনে । 

দিলে তত লয় যত খায় দুই জনে ॥১০৮॥ 

এক দিন নারদ কহে শুনহ পর্বাতে। 

আমার এক শিষা আছে চলহ দেখিতে ॥ 

তবে দুই খষি আইল। মেই ব্যাধ স্থানে । 

দুরে হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দর্শনে ॥ 

আস্তে ব্যস্তে ধাঞা আইমে পথ নাহিপায় 

পথে পিগীলিক৷ 'অদি ইতি উতি ধায়॥ 
দণ্ডবৎ স্থানে পিপীলিকাদি দেখিঞা] । 
বন্ত্রে স্থান ঝাড়ি পড়ে দণ্ডবৎ হৈঞা ॥ 

নারদ কহে ব্যাধ এই না হয় আশ্চর্য্য | 

হরিভক্ত্য হিংসা শুন্য হয় সাধুবর্য্য ॥১০৯॥ 
তথাহি মধ্যলীলায়াং হা বিংশে পঞ্চঠীতমাঙ্কধূত- 

ভক্তিরসামৃতপিজুবচনম্-_ 

এতে ন হাডুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়োগুণ।ঃ। 

হরিভকৌ.প্রবৃত্ত। যেন তে সাঃ পরতাপিনঃ 1৮৩ 

তবে সেই ব্যাধ ছুহা অঙ্গনে আনিঞ1। 

কুশাসন আনি ছু হা ভক্ত্যে বমাইয়া॥ 
জল আনি ভক্তো ছুহার পদ প্রক্ষালিল। 

মেই জল স্ত্রীপুরুষে পিয়া শিরে লৈল ॥ 

কম্পাশ্র পুলক হয় কষ্গুণ গাঞ1। 

উদ্ধবাহু নৃত্য করে বস্ত্র ফিরাইএ। ॥ 
দেখিএঠ ব্যাধের প্রেম পর্বত যহামুনি। 

নারদেরে কহে তুমি হও স্পর্শমণি ॥১১০। 
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তথাহি ভক্তিরসামূতে পূর্বববিভাগে তৃতীয়- | সাধননিদ্ধ দাল, মখা, গুরু, কান্তাগণ। 
লহ্ধ্যাং দশমাঙ্বধূ তচ্কান্মব5নম্-. 
তাহে। ধঙ্ঠোহসি দেবর্ষে কপয়া যন্ত তৎক্গণাঁৎ। 
নীচোহগ্যুংপুলকে! লেভে লুন্ধকে। রতিমচাতে ॥৮৪ 

(হে)দেবর্ষে! অহে! ধন্যঃ অসি যস্য (তব) 

কগয়! নীচঃ লুব্ধনঃ (ব্যাধঃ) উৎপুলকঃ ( সন) 
অচ্যুতে রতিং লেভে ॥ ৮৪ 

হে দেবর্ষে! আপনি ধন্য, যেহেতু 

আপনার কৃপায় অজি নীঢজাতি ব্যাধও 

পুলকান্বিত কলেবর হইয়া সদ্য জ্রীকষে 

রতিলাভ করিয়াছে ॥ ৮৪ | 

নারদ কছে বৈষ্ণব তোমার অন্ন কিছু আয় 
ব্যধ কহে যারে পাঠাও মেই দিঞ] যায় 

এত অন্ন না পাঠাঈইহ কিছু কার্য নাগ? । 

নবে দুই জনার যোগ্য ভক্ষ্যমাত্র চাই | 

নারদ কহে এছে রহ তুমি ভাগ্যবান্। 
এত বলি দুই জন কৈল অস্তর্ধীন ॥১১১। 

এইত কহিল তোমায় ব্যাধের আখ্যান । 

যাহা গুনিলে হয় মাধৃমঙ্গ-এাভা বজ্জান ॥ 

এই আর:তিন অর্থ গণনাতে প।ইল। 

এই দুই মেলি ছ|ব্িশ অর্থ হৈল॥ 

আর অর্থ শুন যাহ] অর্থের ভাগ্ার। 

স্কুলে দুই অর্থ, সুক্ষ বত্রিশ প্রাকার ॥১১২ 

আত্মা শব্দে কহ্ছে নর্মবিধ ভগবানূ। 

এক স্বয়ং ভগবান্ অ।র ভগবান আখ্যান । 

তাতে রমে যেই, সেই সব আত্মারাম । 

বিধিভক্ত রাগভক্ত দুই বিধ নাম ॥১১৩ 

দুই-বিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার 

পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর ॥ 

জাতাজাত, রতিরূপে সাধক দুই ভেদ । 

বিধি রাগ মার্গে চারি চারি অষ্ট বিভেদ। 
বিধিমার্গে নিতুমিদ্ধ-পারিষদ-দাস | 

উৎপয়়রতি সাধকভক্ত চারিবিধ জন ॥ 

অজাতরত্তি সাধক ভক্ত এ চারিগ্রাকার। 

বিধিমার্গে ভক্ত ষোড়শ ভেদ গ্রাচার | 

রাগমার্গে এছে অর ভক্ত ষোল ভেদ। 

দুই মার্গে আত্মারাম বত্রিশ বিভেদ ॥১১৩ও 

মুনি, নিগ্রন্থ, চ, অপি, চারি শব্দের অর্ধ। 
যাহা যেই লাগে তাহ করিয়ে সমর্থ ॥১১৬ 

বত্রিশ ছাব্বিশ মিলি অষ্টপঞ্চাশ। 

আর এক ভেদ গুন অর্থের গ্রকাশ 1১১৭ 

ইতরেতর চ দিঞ] মমাম করিয়ে। 

আটাম্ববার আত্মাপাম নাম লৈয়ে ॥ 
“আত্ম।রামাশ্চ, আত্মারামাশ্চআটারবার 
শেষে মব লোপ করি রাখি একবার 1১১৮ 

তথাহি সিদ্ধাস্তকৌমুগ্তাম্-_ 
সব্ূপাণানামেকশেষ একবিভত্বো ॥ ৮৫। 

আটান্ন চকারের মব লোপ হয়। 

এক আত্া।রাম শব্দে আটাক্লঅর্থ কয় ॥১১৯ 

'তথাহি তটত্রব__ 
উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ। 
অশ্বথবৃক্ষা্চ বটবৃক্ষ।শ্চ কপিখবৃক্ষ।শ্চ 
আমবৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ ॥ ৮৬॥ 

'অম্মিন বনে ফলন্তি ব্ক্ষাঃ* যৈছে হয়। 
তৈছে মবমাক্সারামকষ্ণেতক্তিকরয় ॥১২০ 

আত্মারামশ্চ মমুচ্চয়ে কহিয়ে চকার | 

মুনয়শ্চ' ভক্তি করে এই অর্থ তার ॥১২১ 

নিগ্রন্থা এব হৈএ, অপি নিদ্ধীরণে। 

এই উনমন্টি অর্থ করিল ব্যাখ্যানে | 
সর্বা মমুচ্চয়ে এক আন অর্থ হয়। 

আগ্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নিগ্রন্থ/শ্চ ভঙজয় | 
অপি শব্দ অবধারণে সেছে। চারিবার। 
চাঁরি শব্দ সঙ্গে এব করিব উচ্চার ॥১২২॥ 

তথাহি যথ।-. 
সখা, গুরু,কান্তাগণ চারিবিধ গ্রাকীখ॥১১৪ উরুক্রম এব ভফ্ষিমেব অইডুকীমেন কুর্ধান্তোব।৮৭ 
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এইত কহিল শ্লোকে ষাটিনংখ্যা অর্থ। 

এক অর্থ শুন আর প্রমাণে সমর্থ ॥১২৩॥ 

আতা শবে কহে ক্ষেত্রজ্ঞ শিব লক্ষণ | 

ত্রঙ্গাদি কীটপর্যযন্ত তারশক্তিতেগণন ॥১২৪ 

তথ।হি আদিলীলায়াং সপ্ডমে সপ্তমান্থখৃত- 
বিষুপুরাণবচনম্-- 
বিষুঃশক্তিঃ পর! প্রোক্ত| ঙেত্রজ্ঞাথ্য। তথাপর!। 
অবিদ্য। কর্ম্মসংজ্ঞ। না! তৃতীয়! শক্তিরিষ্যতে ॥৮৮। 

তথাছি অমরকোষে শ্বর্গণর্গে_, 
ক্ষেএজ্ঞজ-আম্। পকষত ॥ ৮৯ 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি মাধুসঙগ পায়। 

তবে এর্বা ভাজি মেছে। ক্ুষ্ককে ভজয় ॥ 

ষ।টি অর্থ কহিল এক রুষ্ের ভজন । 

মেই অর্থ হয় মব ইহার উদাহরণ ॥ 

একবট্ি অর্থ এবে স্ফ্ুরিল তোমার মঙ্গে। 

তোমারভক্তিবলেউঠেতঅর্থেরতরক্ষে ॥ ১২" 

তগাছি গ্রা।চীনশ্লরে।কঃ-- 
ভক্তা। ভাগবতং গ্রাহাং ন বুদ্ধ! নচ টাকয়1॥০1 

ভাগবতং (শীন্বং) তত্তা। গ্রাহাং বৃদ্ধা ন 
টাকয়। চন (গ্রাহাম্)॥ ৯০ ॥ 

ভক্তিদ্বার/ই কেবল ভাগবতের অর্থ 

সকল গ্রহণীয় হয়, বুদ্ধি বা টীক। ঘ্ব।র। 
অর্থ বোধগম্য হয় না ॥ ৯০ ॥ 

তথাছি বিশ্বেখরব!ক্যম্-_ 
অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্য।সে! 

বেতি ন বেত্তিবা॥ ৯১ ॥ 

আহং (মাং শিবম্ মাচক্গাণঃ ইতি অহং) ইতি 

নমধাতে ক্িপ,ত্তঙঃ কৃতি কিপ, অহং নার।য়ণঃ) 

নেত্তি, গুকঃ বেত, ন্যাসঃ বেগ্ডি (অন্যে) ন 

বেত্তি ॥ ৯১ ॥ 

অহৎ 'শর্থ(২ অসার (শিবের ) উপ- 

'দ্রেই্ট। নারায়ণ জানেন, শুকদেব জানেন 

এবং বেদব্যান জানেন, অন্যে ভাগবতার্থ 

জন না ॥১১॥ 

শ্রীহ্ীচৈতশ্থাচরিতামৃত। [ চতভুবিংশ পরিচ্ছেদ! 

অর্থ শুনি সনাতন বিশ্মিত হইয়া । 

মহাপ্রভুর গ্ততি করেন চরণে পড়িয়। ॥ 

সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্্রনন্দন | 
তোমার নিশ্বামে নব বেদ গ্ীবর্তন ॥ 

তুমি বক্তা! ভাগবতেব তুমি জান অর্থ। 

তোমাবিনুঅন্যজানিতেনাহিকমমর্থ ॥১২১ 

প্রস্ত কহে কেন কর আমারেস্তবন। 

ভাগবত-ম্বরূপের কেন না৷ কর বিচারণ ॥ 

কঞ্চতুলয ভাগবত বিভু নর্বা শ্রয়। 
গ্রতিশ্রোকে গ্রতাক্ষরে নান। অর্থ কয় | 

প্রশ্নেত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্ধার। 

যাহার শ্রবণে লোকেল।গেচমতৎকার।॥ ১২৭ 

তথ।হি আ্মদ্াগবতে প্রথমন্তদ্ধে গ্রথমাধ্যায়ে 

ভরয়োবিংশশ্লে কঃ 

বূ'হ যোগেশ্বরে কষে ব্রগাণো ধর্্বর্মণি। 

স্বং কাষ্ট।মধুনোপেতে ধর্খুঃ কং শরণং গতঃ ॥৯২। 

মোগেশখরে ত্রঙ্গণ্ে ধর্মবন্ধণি কষে শ্বাং 

কাষ্ঠাং (স্বরূপম্) উপেতে (প্রাপ্ডে) অধুন| 

ধর্মুঃ কং শরণং গতঃ (তদপি) জুহি ॥ ৯২॥ 

ধন্মের বন্ধত্বপূপ ব্রহ্ষণাদেব যোগে- 

শ্বব শ্রী স্ববামে গমন করিলে, অধুনা 
ধন্দ কাহার শরণাপন্ন হইলেন ? ॥ ৯২৪ 4 

তথাহছি শব্রৈব তৃতীয়াধ্যায়ে জয়শ্চত্বারিংশ- 

শ্লোকঃ-- 

কৃষ্ে শ্বধ(মোপগতে ধর্মজ্ঞ।ন।দিভিঃ সহ। 

কলৌ নষটদৃশামেষঃ পুরা ণার্কে|ধুনে।দিতঃ ॥৯৩া 

ধর্মজঞানাদিভিঃ সহ কষে ম্বধাম উপগতে 
( সতি) অধুনা কলৌ নষ্টদৃশাম্ এষঃ পুরাগার্কঃ 
উদ্দিতঃ ॥ ৯৩॥ 

হে খধিগণ ! জীরুষ। ধশ্ম ও জ্ঞান 

প্রভৃত্তির সহি নিজধামে গমন করিলে 



চতুঙিশে পরিচ্ছেদ। ] মধ্যলীল!। ২৮৫ 
সি 

কলিমল বিনষ্ট দৃষ্টি জীবগণের সম্বন্ধে এই | জপ, স্তৃতি, পরিক্রমা, দণ্ড বৎ বন্দন। 
পুর[ণই সুর্যযম্বরূণে উদ্দিত হইয়াছেন।॥৯৩ পুরশ্চরণবিধি, কষ্গ্রমাদভোজন 1১৪ ॥ 

এইত কহিল এক জ্লোকের ব্যাখা।ন। অনিবেদ্যত্যাগ, বৈষ্বনিন্দাদি বর্জন | 

বাতুলের গুলাপ করি কে মানে প্রমাণ | মাধুলক্ষণ, সাধুসন্গ, সাধুসেবন ॥ 

আমা হেন যেবা কেহে1! আর বাতুল হয়। অনত্মঙ্গত্যাগ, জীভাগবত শ্রুবণ। 

এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয় ॥১২৮॥ দিনরুত্যপক্ষর্তাএকাদশ্বাদিবিবরণ ॥১৩৫ 

পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে। মানরুত্য জন্মাস্ ম্যাদি বিধিবিচারণ। 

গ্রভু আজ্ঞা দিল বৈষ্ঃবন্মতি করিবারে ॥ | মধুরাববাণ ্ীমৃত্তির অদ্দায় মেধন ॥ 
মুগ নীচজাতি কিছু না জানো আচার । একাদশী, জন্মা্রমী, বামনদ্বাদশী। 

মো হৈতে কৈছে হয় ম্মতিপরচার | শ্রীরামনবমী আর নৃমিংহচতুর্দশী ॥১৩১। 

গতর করি দিশ। যদি কর উপদেশ। র এই হবের বিদ্ব। ত্যাগ অধিজ্ঞাকরণ। 

আপনে করহ যদি হদয়ে গ্রাবেশ ॥ ! করণে দোষ, কৈলে ভক্তির লভন॥১৩৭ 

ভবে তার দিশা স্ফুরে মো নীচ হৃদয়ে ॥ : মর্বাত্র গুমাণ দিনে পুরাণবচম। 

ঈশর তুমি যে কহাঁও খেই সিদ্ধ হয়ে।১২ট। ীমৃত্তি বিষুঃমন্দির করণলক্ষণ ॥ 

প্রভু কহে মে করিতে করিবে তুমি মন। ; শাগান্য বাচার বৈষর আচার। 

রুষ্ণ যেই মেই তোমায় করাবে স্ফুরণ॥১৩০1: অকর্তবা, কর্ধৃন্য, স্মার্ত, বাশহার ॥১৩৮ 

তথাপি শুত্রন্ধগে শুন দিগদরশন | এই সংক্ষেপে কহিল সুত্র দিগদরশন। 

সর্ধকাঁরণ লিখি আদৌ গুরু আশ্রয়ণ ॥ : যবে তুমি লিখ, কষ করাবে স্যুরণ ॥ 

গুরুলক্ষণ শিষ্যলক্ষণ ছু হ1 পরীন্সণ | এঈত কহিল তুর মনাতনে প্রমাদ। 

মেব্য ভগনান্, যব মন্ত্রবিচারণ ॥ যাহ|র শ্রবণে চিত্ের খণ্ডে অবসাদ ॥ 

মন্ত্র অধিকারী, মন্ত্রসিদদ।দি শোন । নিজও/ন্ছে বণগুর বিশ্ু(র করিয়া। 

দীক্ষা, গ্রাহঃম্থতিকত্য শোচ)গাচমন/১৩১; মন।তনে গুমাদ র|খিয়াছে লিখিয়া ॥১৩৯ 

দণ্তধাবন, সমান, সঙ্ধ্যাদি-বন্দন। 
গুরুণেবা, উর্দাপু ও. চক্তাদিধারণ ॥ তথাহি গ্রীঠৈতনাচন্দ্রোদয়নাটকে নবমাস্ধে 

গে পীচন্দন, ম।লাধৃি। তুলনী রন পঞ্চত্বরংশদিশ্োকাঃশে 

র্নডিরহ রক গৌডেন্্রসয সভাবিভ্ষণমণিস্তান্ত,| য খন্ধাং শরিয়ং 

রূপমাগ্রজ এষ এন তরুণীং বৈরাগ্যলক্্মীং দ | 
পঞ্চ ষোড়শ? গঞ্চাশৎ উপচারে অঙ্চন। 1 

অন্তর্ভক্িরমেন পূর্ণসরনে! বাহেহবধূতাকৃতিঃ 

পঞ্চকালপুজাআর[তফ্েরভোজনশয়ন ॥ »শৈবলৈঃ পিহিতং মহাসর ই গ্রীতি প্রদস্তদ্বিগ!ম্৯৪ 
ীমূ্িলক্ষণ আর শালগ্র।মলক্ষণ। তং সনাতনমুপাগতম্ষো- 
নামমহিমা, নামাপরাধ দূরে বর্জন ॥১৩৩। দূর্টিমাত্রমতিমা ত্রয়ার্্ঃ | 

বৈষ্ব-লক্ষণ, মেবাঁপরাধ খণ্ডন | আলিলিঙ্গ পরিঘায়তদোা।ং 
শঙ্া জল গন্ধ পুষ্গ ধুপাদি লক্ষণ ) লানুকল্প্ম্থ চল্পকগৌর। ॥ ৯৫ | 



২৮৬ শ্রীক্টীচৈতম্যচরিতাম্বত। [ চতুরধিংশ পরিচ্ছেদ। 
৬ 

কালেন বুন্দাবনকেপিবার্ত! 

লুপ্টেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষা । 

কুপ।মূতেনাভিযিষেচ দেব- , 

শুট্রিব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ৯৬ ॥ 

গৌড়েন্জ্স্য সভাবিভূঘণমণিঃ ( সভা্।ং বিভু- 

য.ণ আঅলঙ্কারণে মণঃ) যঃ রূপন্য অগ্রজঃ এষঃ 

(সনাতনঃ) এপ খদ্ধাং ( সমৃদ্ধাং ) শ্রিয়ং ত্যক্তা 

তর্ণীং (নবীনা') নৈরাগ্যলক্ষী: ( সম্পত্তিং ) দগে। 

পৈবটৈঃ পিহিতং মহানর ইব অন্তর্ভক্িরসেন 

পূর্হানয়ঃ বাহো অবধূতাকৃতিঃ তুদ্ি৭|২ (তক্তি- 

তন্ব্দ।ং) প্রীতিগ্রদঃ ('আঅভৎ)। অতিমাত্র- 

দয়া: চপ্পকগোরঃ আক্ষোঃ দৃষ্িমাম্ উপাগতং 
( হীনবেশেন আয়াতং) তং সনাতনং পরিথঘায়- 

তদোর্ডযাং সানু কম্পং (যথাস্যাত্তথা) আপি- 

লিঙ্গ। কালেন বুদ্দাবনকেলিবার্ত। লুপ ইতি 

তাং বিশিষ্য খ্যাপয়িতুং দেবঃ তঁত্রিব রূপং চ 

সনাতনং চ ক্ুপ।যুতেন অভিযিষে5চ ॥ ৯৪--৯৬ ॥ 

গৌঁড়েখরের সভালগ্রথে মনিন্বরূপ, 

জ্ীরপের জোন্ঠভাহা নন।তন গোন্বামী 

সম্বদ্দা মম্পন্তিপক্ষী তাগ করত্তঃ নবীনা 

বৈরাগালক্ষীকে আশ্রয় পূর্দক খৈবালে 
আচ্ছারিত মহ মর্রে!বরের ন্যায় অন্তর 

ভক্তিরনে পরিপূর্ণ বাহ্যে অবধুতাক্কতি 

হইয়াও ভক্তিতত্বজ্ঞখণের গ্ীতিগদ 

হইয়াছিলেন। 

পরমদয়ালুং চম্পকসদূশ গৌরবর্ণ 
জ্ীচৈতনা, নেত্রপথে পতিত হুইবামাত্র 
মনাতনকে বাছুদণ্ড দ্বারা আলিঙ্গন 
করিলেন। 

প্রকৃষ্জের রৃম্দাবনবিলান বার্ত। কাল- 

ক্রমে বিলুপ্ত দেখিয়া, পুনরায় তাহা 
বিশেষরূপে গচার করিতে ্রীচৈতন্য 

পপ ও মনাতনকে করুণাম্বত দ্বার। অভি- 

ষিক্ত করিয়াছেন ॥ ৯৪--৯৬॥ 

এইত কহিল সনাতনে প্রভুর গ্রসাদ। 
যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবযাদ ॥ 

কষ্ের স্বরূপগণের হয় সব জান । 

বিধিরাগমার্গে মাধনভক্তির বিধান ॥ 

বষ্ঃপ্রেম ভক্তিরম ভক্তির নিদ্ধান্ত। 

ইহার শ্রবণে ভক্ত জানে সব অন্ত ॥ 

শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ অধ্বৈতচরণ। 

যর পাণধন মেই পায় এই ধন॥ 

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদ্দে যার আশ। 

চৈতন্থচরিতাস্বত কহে কৃষ্দান ॥১৪০| 

ইতি জ্রীচৈতন্থচরিতামবতে মধাখপ্ডে 

অত্ম।রাম।শ্চেতি শ্লোক ব্যাখ্য। 

গনাতননুগ্রহে। নাম চতু- 

র্বিংশ পরিচ্ছেদ ॥২৪॥ 

ইতি শ্রীটৈতগ্তচরিতামূতে মদ্যগণ্ডে শ্রীচৈ তন্তস্বরূপশ্রগ্ঠ।মলালপদ|রবিন্মসেবি-বিনোদবিহাঁরি- 
গোশ্বমি কতান্বমবোপিনী ও স্থুবোধিনী সমন্বিত আত্মারামশ্চেতি শ্নে।ক ব্যাখা 

ও সনাতনাহুগরহ ন।ম চতুবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ ২৪। 
পরও না টনি 

চর 



পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ । 

স্টিক 68৫ 

বৈধঃবীরৃত্য সন্নাসিমুখান্ কশীনিবালিনঃ। 
সনাতনং শ্সংস্কত্য প্রতূর্নীলাদ্রিমাগম্থ| ১ ॥ 

গ্রতুঃ (শ্রীচৈতনাঃ ) কাশীনিবাসিনঃ সন্ন্যাসি- 

মুখান্ (প্রকাণানন্দাদীন্) বৈষ্কবীকুত্য সনাতন 

নুমংস্কৃতা ( চ) নীলাদ্রিম্ আগমৎ॥ ১ ॥ 

মহাপ্রভু কাশীবাণি প্রকাশানন্দাদি 

গধান মন্ন্যাসিগণকে বৈষ্ণব এবং সনা- 

তনকে সুন্দররূপে মংক্কার করতঃ নীলা- 

চলে আগমন করিয়াছিলেন ॥ ১ | 

জয় জয় প্রীচৈতগ্ঠ জয় নিত্যানন্দ | 

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তরৃন্দ। 

এইমত মহাাভু ছুই মাম পর্যান্ত। 

শিখাইল তারে ভক্তি সিদ্ধান্তের অন্ত | 

পরমানন্দ কীর্তনীয়া৷ শেখরের সঙ্গী । 

গ্রভুকে কীর্চন শুনায় অতিবড়রঙ্গী ॥১ 

নন্যানিরগণে প্রাহু যদি উপেক্ষিল। 
ভক্তদুঃখ খণ্ডাইতে পশ্চাৎ পা কৈল | 

মন্ন্যাসিরে কুপা,পুর্বে লিখিয়াছি বিবরিঞ। 

উদ্দাশ কহিয়ে ইই। মংক্ষেপ করিঞা ॥ 
ধাহা তাহ! প্রভু নিন্দা করে মন্ন্যামিরগণ। 

গুনি দুঃখে মহা রাস্ট্রী করয়ে চিন্তন ॥ 

প্রভুর স্বভাব ভারে দেখে যেই জনে। 

স্বরূপ অনুভ্ভবি তারে ঈশ্বর করি মানে ॥২ 

কোন প্রকারে পারে যদি একত্র করিতে 

রূপ দেখি সন্ন্যামিগণ হবে ইছার ভক্তে ॥ 

বারাণমীৰাস আমার হয় মর্ককালে। 

সর্ককবাল ছুঃখ পাব ইহা না করিলে। 

এত চিন্ত নিমন্ত্িল মন্ন্য।নিরগণে। 

তবে মেই বিপ্র আইলা মহ[গুভু-স্থানে ॥ 

হেন কালে শিন্দ শুনি শেখর, তপন । 

%খ পাঞ| গ্রাভু-পদে কৈল নিবেদন ॥৩ 
ভক্ত দুঃখ দেখি গভু মনেতে চিন্তিল। 

মন্গ্যানির মন ফিরাইতে মন হেল ॥ 

হেনকালে_বিথ আগি কৈল নিমন্ত্রণ 
অনেক দৈন্যাদি করি ধরিল চরণ ॥ 

তবে মহাপ্রভু তার নিমন্ত্রণ মানণিল1। 

আর দিনে মধ্যাহু করি তার ঘর গেল।॥ 

তাহা যৈছে কৈল প্রাতু মঙ্্যামি-নিস্তার। 

পঞ্চতত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিশ্তার॥9 

গ্রস্থ বাটে পুনরঃক্তি হয়ত কথন। 

তাহ। যে না লিখিল তাহ করিয়ে লিখন ॥ 

যে দিবনে গ্রাডু নন্যামিরে কণা কৈল। 

নে দিবন হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল ॥ 
লেকের নঘউ আইমে প্রভুরে দেখিতে 
নানাশ।ন্ত্রে পিত আইমে শ]আ্্রবিচারিতে 

মবশান্ত্র খণ্ড গ্রাডু ভত্তি করে নার। 

নুযুক্রিক বাক্যে মন ফির|য় মবার ॥৫ 

উপদেশ লএ) করে রুষণনঙ্গীর্তন | 
মব লোক হানে গায় করয়ে নর্ঘন ॥ 

প্রাভুরে গুণত হৈল মন্নানিরগ্রণ | 
আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে ছড়ি অধ্যয়ন ॥ 

প্রকাশ।নন্দের শিষ্য এক, তাহার মমান। 

সভা মধ্যে কহে গরাতুর করিয়া সম্মান_॥৬ 
শ্ীক্চৈতন্য হয় নাক্ষাৎ নারায়ণ। 

ব্যাষমুঙের অর্থ করেন অতি মনোরম ॥ 



৮৮ 

উপনিবণ্ে করেন মুখ/।থ ব্যাখ্যান। 

শুন পগিতলে|কের যুড়ায় মূন কাণ ॥৭ 

সুত্র উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়।। 

আনার্যয কল্পনা করে আগ্রহ করিয়। ॥ 

আছচার্যযকল্সিত অর্থ পণ্ডিত যে শুনে। 

মুখে 'হয়হয় করে হৃদয়ে না মানে ॥৮ 

ভঞঞচৈতন্য-বাধী দন মত) মানি। 

কলিকালে নস্্যানধন্মে তার না জিনি। 

“হরেন|ম* প্লোকের ষে করিল ব্যাখ্যান। 
গ্রেই মত্য শুখদার্থ পরম প্রমাণ ॥ 

ভক্তি বিনু মুক্তি নহে ভাগবতে কয়। 

কলিক।লে নামাভানে সুখে মুক্তি হয় ॥ন। 

তথাহি মধ্যলীলায়।ং 

উ্রামন্ত'গ্তণ্চনম্__ 

শ্রেয়ঃ স্থতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভে। 

ক্রিশ্স্তি যে কেবলবোধলবয়ে। 

তেষামমৌ রলেশল এন শিষাতে 
নান্যদ্যথ গ্ব,লতুষ[বঘাতিনাম্ ॥ ২॥ 

স্ববিংশে যষ্ঠান্কধৃত- 

তথাহি মধালীলায়াং দ্বাবিংশে দশমস্কধৃত- 

ভ্ীমদ্তা গবগ্তবচনমূ_- 

যেইনেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তম।নিন- 

শুয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ | 

আরুহা কৃচ্ছেন পরং পদং ততঃ 

পতস্তাধে! নাদৃত যুদ্মদজ্য।যঃ ॥ ৩ ॥ 

বর্ম শব্দে কছে ষড়েম্ববধযপুর্ণ ভগবান্। 
তাহে নির্বিশেষ স্থাপি পুর্ণ তা হয় হান ॥ 
শ্রুতি পুরাণ কছে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি বিলাগ 

তাহ নাহি মানে,পগ্ডিত করে উপহা ষ॥১০ 

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অ্াদশে অ্টমান্কধৃত- 
তাবারদীপিকাবচনম্_ ৰ 

হলাদিন্য। সংবিদপ্লি্ঃ স্চিদ নন্দ ঈশ্বরঃ | 

প্রীপ্লীচৈতন্তচরিতাম়ৃত | [ পর্ধংশ পরিচ্ছেদ 

চিদানন্দবিগ্রহ কুঞ্চের মায়িক করি মানি। 

বড় পাপ এই, ঘত্য ঠৈতন্যের বাণী ॥১১। 

তথাহি শ্রীমপ্তাগবতে তৃতীরন্কপ্ধে নবমাধ্যায়ে 
তৃতীয়ক্লেকঃ-_ 

নাতঃ পরং পরম যদ্তবতঃ শ্বরূপ- 

মানন্দম(ঞরমবিকল্পমবিদ্ধবচচ2। 

পণ্তামি বিশ্বস্থজমেকমবিশ্বমাত্মন্ 
ভূতে্দিয়াযকমদস্ত উপাশ্রিতোহশ্মি ॥৫1 

(হে)পরম! যৎ (থন্বতঃ) আনলামাত্রম 
(আনন্দং ্রঙ্গেত্যক্তং ব্রদ্ম নির্বেশেষচিন্রপং মাত 

ংশঃ বন্য তম্) অবিকল্পং (ন বিদ্যতে বিবিধঃ 

কল্পঃ শই]াদি কল্পন! যন্ত্র তম্) অবিদ্ধবচ্চঃ (আবিদ্ধং 

মায়য়! ন ভিন্নং বচ্চ? তেজঃ শক্তি; যস্য তাদশং) 

ভবতঃ শ্বরূপং ( পুর্ণভগবদাদিরপং, তত্ত,) পরং 

ন পশ্যাম। (০২) আত্মন! অতঃ (কারণাৎ) 

বিশ্বস্থগম আঁণশখং তৃতেশ্ররিয়াত্মকং (তৃতানাম্ 
ইংন্্রয়ানাঞ্ আত্ম। প্রধানাখ্যং শ্বরূপং যত্র তং) 

তে (ত৭) অদঃ (রূপম্ ) উপাশ্রিতঃ অন্মি ॥৫॥ 

ব্রহ্ম কহিলেন,হে পরম ! যাহ! আনন্দ 

অর্থাৎ নির্বিশেষ চিদ্রপ ব্রঙ্গ ধাহার মাত! 

( অংশ), বাহাতে সৃযাদি বিবিধ কল্পনা 
নাই, যাহার শর্তি মায়ানস্তিন্ন নয়, এব- 

থ্বিধ আপনার পুর্ণভগবদ[|দিরপ হইতে 

শ্রেষ্ঠ কোনরূপ দেখিতেছি না। হে 
আত্মন্! এইহেতু যিনি খ্বাংশ দ্বার! 

বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, যিনি অদ্ধি- 
তীর, যিনি বিশ্ব হইতে ভিন্ন ও সমস্ত ভূত 
ও ইন্দ্রিয়ের আত্ম! যে প্রকৃতি যাহাতে 

আছে; তোমার সেই এই রূপকে 

আমি আশ্রয় করিলাম ॥ ৫। 

তথাহি তন্ৈব দশমস্কন্ধে যটডত্বারিংশাধ্যায়ে 
ন্থবিদ্যাসংবূতো। জীবঃ সংক্লেণনিকরাকরঃ181 | অয়শ্চত্বারিংশঞে। ক$-- 



পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ।] 

দৃষ্টং শ্রুতং তৃততবদ্ভবিষাৎ 

সথাস,স্চরিযুসহদয়কং বা। 

বিনাচুতাদ্বস্ক তরাং ন বাচ্যং 

স এব সর্বং পরমাম্মভ্ তঃ ॥ ৬ ॥ 

দষ্টং শ্রুচং ভৃতভবন্ভবিষ্যৎ সাত চরিঙুং 

মহত অল্পকং ঝা বস্ততরাং (বস্তমাত্রং) অচুতাৎ 

বিনা ( ভিন্নতয়। ) ন বাচ্যমূ। পরমাঝভূতঃ স এব 

সর্দযস্ ॥ ৬॥ 

দষ্ট, শত, বর্তমান ভূত, ভবিষ্যৎ, 
»২1ধরঃ জঙ্গম। মহত বা অল খনন 

চু হইতে ভিন্ন বগিতেপারা যায় 

ন]। পবমাত্বভূ্ত তিনিই খমুদায় ॥৬। 
তথাহি তত্রৈধ তৃতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে চতুর্থ- 

£নে(কঃ-- 
ত্ধ। ইদং ভূবনমঙ্গল মঙ্গলায় | 
ধ্যানে শ্ম নো দর্শিতং ত উপানকান|ম্। 
তশ্ষৈোনমে। ভগবতেহমুবিধেম তুভ্যং 

যে নাদুতো'নরকভাগভিরসৎ প্রমগৈঃ 0৭1 
(হে) ভুবনমঞ্গগ ! উপাসকানাং নঃ (অন্ম(কং) 

মঙ্গলায় ধ্যানে তথ! (তদের) তে (তয়া) ইদং 

(রূপং) দর্শিতং স্ম। 'নরকভাগভিং অসং- 

প্রসগৈ; যঃ (পুরুষঃ । ন আদৃতঃ তশ্মৈ ভগবতে 

তৃত্যং নমঃ অন্ুবিধেম ( অগ্থবৃত্তা। করবাম )॥ ৭ 

হে ভুবনমঙ্গল ! আমরা তোমার 

উপামক, আম।্দিগের মঙ্গলার্থ ধ্যানে। 

তোমার মচ্চিদানন্দাত্বক সেই এই রূপ 

দর্শন করাইলে। কুতর্কপরায়ণ নারকী 

বহিমুখগণ তোমার এ রূপকে মায়াময় 

বলিয়া আদর করে না। হে কপাময়! 

আমরা তোমার অনুর্ত্তি পরিচর্য্যা 

করিয়া তোমাকে নিরণুর প্রণাম করি ৭ 
তথাহি গীতায়াং নবনাধ্যায়ে একা দপক্লো ক 

অরজানস্তিাঁং মুড! মাসুবীং তনুমাশ্রিতম্ |. 

গরং ভাঁধমদানতে। মস তৃতমহেশবরম্।,৮ 
ক 5 ইত ও 

মধ্যলীল! | . ২৮৯ 

তুতমহেশ্বরং (নিখিলজগদেকগ্থ।মিন' ) মল 

পরং ভাবং (তবম্) অজানস্তঃ মুঢ়াঃ মাঁঠুষীত ৮ 

আশ্রিতং মাম্ অবজানন্তি (অবমন্যন্তে )1৮॥ 

আমি ভূতশণের অধীশব। আমার 
পরম ভাব জানিচ্চে না পারিয়ই মু 
ব্যক্তিগণ, আমি মনুষ্যশরীর আশ্রয় 

করিয়াছি ধলিয়া আমার প্রতি অবজ্ঞা 

প্রকাশ করিয়া থাকে | ৮॥ 

তিযাগ গীঠায়াং যোড়শাধায়ে উনবিংশক্লে(কঃ-- 

তান5ং (ছিঃ রানু সংসারেযু নরাধমান্। 

ক্ষিপাম্যজন্রমস্তভানাসুরীতেব যোলিযু 1৯ 

দ্বিষতঃ ক্র,রান্ অশুভান্ নগাধম|ন্ তাঁন্ 
(জনান্) এব সংসারেধু আন্ুদীযু অজশ্রম্ আহং 
ক্ষিপামি॥ ৯॥ 

আমি দ্বেষপরায়ণ, ক্রুর, অশুভ নরা- 
ধম ব্যক্তিগণঢুক দং্মাদে জজ আব্মুরী 
যোনিতে নিক্ষেপ করি | ১ ॥ 

সুত্রে পরিখাখবাদ তাহা ন। আ।শয়া। 

বিবর্ভবাদ পে, ব্যালে ডা কহিখা৯হ। 

এইত কগ্গিত অর্থ মন শাক জায়। 

শান ছাড়ি কুকরান!৮শ1হ বুধায়। 
পরম!র্থ বিচার গেল, করি মাত বাদ। 

কাহ। মুখ পাব, কীত। রষের এরমাদ।১৫। 
ব্যাননুত্রের অর্থ আচার্য্য করে আচ্ছাদন। 

এই নন্তা হয়, ভীরুফচৈভনাবচন ॥ | 

চৈতন্যগোমাঞ্ি। যেই কতে'নেই মতনার 

আর যত মত সেই মন চারখার 1১৪ ॥ 

এত কহি সেই করে ?ফমপীর্জন | ৮১. 

শুনি প্রকাশানন্দ ক্ণ্ছি কহেন বন রা ১ 

আচার্ষ্যের আগ্রহ অদ্বৈতণাদ ্াপিতে শী - 
তাতে -দুত্রার্থ প্যাখা। করে আন)রীতে॥১৫। 



২৯৪ 

ভগবত্তা মানণিলে অদ্বৈত ন। যায় স্থাপন। 

অতএব লব শাস্ত্র করয়ে খগডন। 

যেই গ্রন্থকর্তা চাহে মত স্থাপিতে । 
শাস্ত্রের সহজ অর্থ ন। হয় তাহ! হৈতে॥১৬। 
মীমাংসক কহে ঈশ্বর হন কর্মের অঙ্গ । 

নাংখা কহে জগতের প্রকতিকারণ সম্বন্ধ ॥ 

ন্যায় কহে পরমাণু ছৈতে বিশ্ব হয়। 

মায়াবাদী নির্কিশেষ ব্রহ্ম হেতু কয় ॥ 
পাতগ্দে কহে ঈশ্বর হয় শ্বরূপজ্ঞান। 

বেদমতে কছে তিনি স্বয়ং ভগগবান্॥ 

ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্ভন। 

মেই সব সুত্র লঞা বেদাম্ত বর্ণন 8১৭ ॥ 

বেদানম্তমতে ব্রহ্ম মাকার নিরপণ। 

নিগুণ ব্যতিরেকে তেঁহে। হয়েত সগুণ॥১৮ 
পরম কারণ ঈশ্বর কেহে! নাহি জানে। 

গছ ত্বমত স্থাপে পরমতের খণগুনে ॥ 

তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্বগ্গাহি জানি। 

মহাজন যেই,কহছে সেই সত মানি ॥১৯॥ 

তথাহি মধালীপায়াং সপুদশে একা দশান্বধৃত- 

মহাভারতবচনষ্-_. 
তর্কোহ প্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো৷ বিভিন্ন! 

, নাসাবৃধিরধ্থ মতং ন প্রমাণম্। 
ধর্ম তত্ং নিহিতং গুন্ায়ং 

মহাজনে! যেন গতঃ স পছ্ছাঃ॥ ১৭ ॥ 

জ্ীরঞচৈতন্যবাণী অস্নতের ধার। 
ভেছে। যে কছেন বস্তু সেই তত্ব সার॥ 
এ সব বৃত্তাস্ত শুনি মহারাদ্রী বাজণ। 
প্রৃডৃকে কছিতে সুখে করিল। গমন ॥২০। 

হেশকালে মহাগাভু পঞ্চনদে ম্বান, করি। 

. ফোখিংত চলিয়াছেন বিন্দ্রমাধব প্রীহরি ॥ 
পথে মেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিল 

শুনি মহাগ্ডু সুখে ঈষৎ হাসিল! ॥২১। 

প্রী্ীচৈতগ্যচরিতাযবত। [ পঞ্বিংশ পরিচ্ছেদ । 

মাধব-সৌন্দর্ধ্য দেখি আবিষ্ট হইলা । 

অঙ্গনে আমিঞ1 প্রেমে নাচিতে লাগিল ॥ 

শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন । 

চারি জনে মিলি করে নাম সঙ্কীর্তভন ॥২২॥ 

তথাহি ভক্তকৃতং সন্ীর্ুনম্ __ 

হরয়ে নমঃ কষ যাদবায় নমঃ। 

গোপাল গোবিন্দ রাম গ্রীমধুস্দন ॥ ৯১ ॥ 

চৌদিকে লোক লক্ষ বোলে হরি হরি। 
উঠিল মঙ্গলধ্বনি ন্বর্গ মর্ত্য ভরি ॥ 

নিকটে হরিধ্বনি শুনি প্রকাশানন্দ | 
কৌতুকে দেখিতে আইলা লৈয়া শিষারন্দ ॥ 
দেখি প্রভুর নৃত্যণ্ডেম দেহের মাধুরী। 
শিষ্যগণ সঙ্গে মেহ বোলে হরি হরি ॥২৩। 

কম্গ, স্বরভক্ষ, শ্বেদ, বৈবর্ণ। স্তস্ত। 
অশ্রুধারায় ভিজে লোক, পুলক কদন্ব ॥ 

হর্ষ, দৈন্য, চাপল্যাদি, সঞ্চারী বিকার । 

দেখি কাশীবানী লোক হৈল চমৎকার ॥ 
লোকসঙ্ঘট্র দেখি প্রাভুর যবে বাহ্য হৈল। 
মন্ন্যাসিরগণ'দেখি নৃতা সম্বরিলা ॥ ২৪ ॥ 

প্রকাশানন্দের কৈল চরণবন্দন। 

প্রকাশানন্দ আমি তার ধরিল চরণ ॥ 
পডু কহে জগদগ,রু তুমি পুজ্যতম। 

আমি তোমার নাহি হই শিষ্ের শিষাসম 
শ্রেষ্ঠ হএঞ] কেনে কর হীনের বন্দন। 

আমার সর্বনাশ হয় তুমি ব্রন্মসম ॥ 

যদ্দাপি তোমাতে ব্রহ্ম সর্ধত্র মাত্র ভাসে। 
লোক শিক্ষা লাগি এছে করিতেনাআইসে॥ 
তিহোকছেআগেতোমা নিন্দা পুর্বেষেকরিল 
তোমার চরণস্পর্শি সব ক্ষমাইল ॥ ২৫। 

তখাহি বাসনাভাষ/ধব তপরিশিষ্টবচনম্-_. 
জীবনুক্ত। অপি পুনর্যাস্তি সংসারবাসনাম্। 
বদ্যচিস্তামহাশকো ভাগবন্তাপগাধিন%১২॥ 



পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ । ] মধালীলা। ২৯১ 

অচিত্তয মহাশকৌ তগবতি যুদি অপরাধিনঃ (ছাঃ, 

তরি) জীবনুজাঃ অপি পুনঃ সংসারবাসনাং যাস্তি 

(লতন্তে )॥ ১২ ॥ 

যদি অচিন্তামহাশক্তিশালি ভগবানে 

অপরাধ হয়, তবে জীবম্ুক্েরাও পুনরায় 

সংসারবাসনণ প্রাণ্ড হয় ॥১২| 

তথাছি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্দ্ধে চতুঙ্বিংশা 
ধ্যায়ে নবমষ্োকঃ-- 

স বৈ ভগবতঃ শ্রীম ংপাদল্পর্শহতাশুভঃ| 

ভেজে সর্পবপৃহিত্ব। রূপং বিদ্যাধরার্চিতম্ ॥১৩ 

সঃবৈ (চসর্গঃ) ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শ- 

হতাগুভঃ (গ্রীমতঃ ভক্তমনোরথপুরকসম্পদ্বতঃ 

পাদস্ত ্পর্শেন হতম্ অশ্ুডং সর্পত্বপাঁদকং শাঁপ- 

রূপং যস্ত তথাভূতঃ সন্) দর্পবপুঃ হিত্ব! বিস্তাধরা- 

চ্চিতং রূপং ভেজে (প্রাপ)॥ ১৩॥ | 

এ মর্পও ভগবান্ শ্রীরুষ্জের ভক্ত- 

মনোরথপুরকমম্পদ্ধিশিষ্ট চরণের স্পর্শে 
বিনষ্টশাপ হইয়া সর্পশরীর পরিত্যাগ 
পূর্বাক বিদ্যাধরগণ কতৃকি অর্িত বিদ্যা- 
ধরশরীর প্রাপ্ত হইল ॥ ১৩॥ 

প্রভু কহে, বিষুঃ বিষু, আমি জীব হীন। 

জীবে বিষু$ মানি এই অপরাধ চিহ্ ॥ 
জীবে বিষুরুদ্ধি করে যেই ব্রন্ম রুদ্র সম। 
নারায়ণে মানে, তারে পাষণ্ডে গণন ॥২৬। 

তথাহি মধালীলায়াম্ অষ্টাদশে নবমান্ধৃত- 

পাল্পোত্তরখগুধচনম্-_ 
যন্ত নারায়ণং দেবং ব্রন্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। 
সমস্বেনৈব বীক্ষেত স পাহত্তী ভবেদ্ক্রবম্ ॥. 81 

প্রকাশানন্দ কহে তুমি নাক্ষা* ভগবান্। 

তবুযদি করার দান অভিমান॥ 
তবু পুজ্য হও ভুমি আম! সবা হৈতে। 
সর্বনাশহয়আমারতোমারনিন্দাতে 1২৭। 

তথাকি'মধ্যলীলাাম্ উনবিংশে উনবিংশাস্ক. 

ধৃতশপ্রীমস্তাগবতবচনম্-_ 

মুজানামপি সিদ্ধানাং দারায়ণপরার়ণঃ। 

নুহূর্লতঃ প্রশাস্তায! কোটিঘপি মহামুনে 1১৫৪ 

তথাছি মধ্যলীলায়াং গপঞ্চদশে মবমাস্বযৃতধ" 

প্রীমন্তগবতবচনমৃ-- 

আয়ুঃ খ্রিয়ং যশে! ধর্মং লোঁকানাশিষ এব ৮ 

হস্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসে। মহদতিক্রমঃ 1১৬ 

তথাহি মধ্যলীলায়াং ঘ[বিংশে দ্বাবিংশাস্কধৃত' 
শ্ীমন্তাগবতবচনম্-- 

নৈষ।ং মতিস্তা বছরুক্রমাজিয্ং 

স্গলত্যনর্থাপগমে! হাঃ । 
মহীয়সাং পাদরজোইভিষেকং 

নিফিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ১৭ ॥ 

এবে তোমার পদে মে।র উপর্জিবে ভক্তি 

তার নিমিত্ব করি তোমার চরণে গ্রণতি। 

এত বলি প্রভু লঞ। তাহাই বমিল]। 

গ্রভুকে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিল ॥২৮। 
মাঁয়াবাদে কৈলে যত দোষের আখ্যান। 

সবে ইহ! জানি আচার্যোরকল্পিতব্যাখান ॥ 

নুত্রের করিলে তুমি মুখ্যার্থ বিবরণ । 
তাহা শুনি সবার টল্ল চমৎকার মন|২৯। 
তুমিত ঈশ্বর তোমার আছে সর্বশক্তি। 

নজ্জেপরূপে কহ তুমি গুনিতে হয় মতি ॥ 
প্রভু কছে আমি জীব অতিতুচ্ছ জ্ঞান । 
ব্য।সনুত্রের গম্ভীরার৫থ ব্যান ভগবান ॥৩৪॥ 

তারস্ুত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে। 
অতএবআপনন্ুত্রেরকরিয়াছেব্যাখানে ॥ 

যেই সুত্রকর্তী মে যি করয়ে ব্যাখ্যান | 

তবে সুত্রের অর্থ লোকের হয় জান 15১। 
প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে মেই হয়। 
মেই অর্থচতুংঃশ্লোকে বিবরিয়া কয় ॥ 



২৯২ 

ব্রক্মারে নারায়ণ চতুঃশ্লোক যে কহিল। 

ব্রহ্মা নারদ সেই শ্লোক উপদেশকৈল॥৩২। 

মেই অর্থ নারদ ব্যাসদেবেরে কহিল । 
শুনি বেদব্যাস তাহ বিচার করিল ॥ 
এই অর্থ আমার সুত্রের ব্যাখ্যনুরূপ | 
জ্রীভাগ্নরবত করিব নুত্রের ভাষ্যম্বূপ ॥৩৩। 

চারিবেদে উপনিষদে যত কিছু হয়। 
তার অর্থ লঞ্। ব্যাগ করিল নঞ্চয় ॥ 
যেই সুত্রে যেই খক্ বিষয় বচন | 
ভাগবতে মেই খকু হোক নিবন্ধন ॥ 
অতএব সুত্রেব ভাষ্য প্ীভাগবত | 
ভ[গশতেরুক্পোকউপনিষদ কহেএকমত ॥৩. 

তথাছি শ্রীমন্তাগবতে অষ্টমস্কদ্ধে প্রথমাধায়ে 
দখমগ্লেক১- 

আত্মাবাস্তমিদং সর্ব্ং যং কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ । 

তেন ত্যক্তেন ভুপ্পীথা ম1 গৃধঃ কম্তচিদ্ধনম্ ॥১৮ ॥ 

জগত্যাং (লোকে ) যৎকিঞ্িৎ জগৎ ( ভূত- 

জাতম্) ইদং সর্বস্ 'আত্মাবাস্ম্ (মাস্মন! ঈশ্বরেণ 

অবান্তং সত্তাটৈতগ্ঠভ্যাং ব্যাপাং) তেন (হেতুনা) 

ত্যক্তেন ( ঈরারণেনৈব ) ভূগ্লীথাঃ (শ্বাথং) 

কল্তচিৎ (অপি। ধনং মা গুধঃ (অভি কাজী?) ॥১৮। 

এই লোকে যে কিছু পদার্থ আছে, 
মে মকলই ঈশ্বরের মত্ত ও চৈতন্য দ্ব।র। 

ব্যাপ্ত, অতএব ঈশখর যাহ। লিছু অর্পণ 

করিয়াছেন, তদ্দারাই ভেগ সকল কল, 

আপনার নিমিত্ত কাহারও ধন আকাক্ষা 
করিও না ॥ ১৮ | | 

এক শ্লোক দেখাইয়। কৈল দিগ.দরশন। 

এইমত ভাগবতের শ্লে।ক খকু যম ॥ 
ঞ্রভাগবতে মন্বন্ধ/ভিদেয় এয়োজন.। 

চতুষ্লোকীতে শরকট তার করিয়াছে লঙ্গএ | 

প্রীন্ীচৈতম্তচরিতাস্বত। [ পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ । 

আমি সম্বন্ধ তত্ব, আমার জ্ঞান বিজ্ঞান। 
আমা পাইতে সাপধনতক্তি অভিধেয় নাম ॥ 
সাধনের ফল প্রেম! মুলগায়োজন। 

যেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন ॥৩৫। 

তথাছি আদিলীলায়াং প্রথমে একবিংশাস্বধৃত- 
শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্-__ | 

জ্ঞানং পরম গুহাং মে যদ্ছিগ্ঞানসমন্বিতম্ । 

সরহদ্যং তদদর্চ গৃহাণ গদিতং ময়। ॥ ১৯ ॥ 
এই তিন তত্ব আমি কহিব তোমারে। 
জীব তুমি, এই তিন নারিনে জানিবারে ॥ 
যেছে আমার স্বরূপ,যৈছে আমার স্থিতি। 
যেছে আমার গুণ, কর্ম্ম, ষড়েশবর্যয-খজি ॥ 
আমার কুপায় স্ফরক এ সব তোমারে। 
এত বলি তিন তত্ব কহিল তাহারে ॥৩১ 

তথাহি আদিলীলায়াং প্রথমে দ্বাবিংশাক্কধৃত- 
শ্রীমদ্থ।গব তবচন ম্-_ 

যাবাণহং যথাভাবো যন্্রপগুণকর্শকঠ। 

তখৈব তব্বিজ্ঞানম্্র তে মদন গ্রহাৎ ॥ ২,1 
সৃষ্টের পুর্কে ষঁড়নর্যয পুর্ণ অমি হইয়ে। 
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমা তেই লয়ে ॥ 

সৃষ্টি করি তার মধে) আমিত বপিয়ে। 
গ্রপঞ্চ যে দেখ ঘব, মেহ আমি হইয়ে। 
গলয়ে অবশি৪ নবে আমি পুর্ণ হইয়ে। 
গ্াকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥৩৭। 

তথাহি আদদিলীলায়ং প্রথমে ভ্রয়োবিংশ!ক্কধূত- 
শ্রীমস্তাগবতবচনম্-_ 
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসংপরমূ। 
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সে|ইল্মাহম্ ॥২১ 
“অহমেব অহমেব' ক্লোকে তিনবার । 
পৃৈশ্থর্ষয বিগ্রহ শ্থিতির নিদ্ধার ॥ 
সে বিগ্রহ নাহি মানে নিরাকার মানে। 

তারে তির্ক্ষার করি কৈল দিষ্ধারণে।৩৮ 



চে 

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ । ] মধ্যলীলা |, '. ২১৩ | 

এই সব শব্দ হয় জবান বিজ্ঞান বিবেক । বিশ্বঞজতি হদয়ং ন যস্য সাক্ষা- 

গায়াকার্যয গায় হৈতে আমি ব্যতিরেক ॥ দ্বারিরবশাতিহিত্তোপ্যঘৌধনাশঃ। 

নৈছে নুর্যযাভাস স্থানে ভাময়ে আভাম। প্রণররসনর। ধৃতাজিয্, পদ্মঃ 

নুর্ধয বিনু ম্বতঃ তাঁর না হয় গুকাশ। সভবতি ভাগবত প্রধান উক্ত: ॥ ২৫॥ 

ময়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব | অবশ।তিছিতং অপি অঘৌঘনাশঃ হয়ি£ (এব) 

ঙ রন ৫ শু 

এই মন্বন্ধতত্ব কহিল শুন আর মণ 1৩৯।॥ সাক্ষাৎ ঘ হয়ং ন বিস্বজতি (মুঞ্চতি) গ্রণ্রম 
নয়! ধৃতাজ্িপন্ঃ সঃ ভাগবতগ্রধানঃ (ইতি) 

1ং খরবংশাস্কধৃত- চাহি আদিপীলাগাং প্রপমে চতুর্িংশা ধৃত" | উদ: ভবতি। ২৫) 
্রীদষ্ভাগবতবচনম্_- ৃ 

ধতেহণং যত প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত়্নি। যে কোনরূপে হউক, বাহার নাম 

তন্ধেধাদাত্মনে! মায়াং যখ[ভাসো যথাতমঃ |২২। উচ্চারিত হইলে সকল পাগ দুর হয়, 
গেই হরি প্রেমরজ্জু দ্বারা বদ্ধপাদ হুইয়। 
স.ক্ষাৎ যাহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন 

না, তিনি উত্তম ভাগবত বলিয়া অভি- 

হিত হন ॥ ২৫ ॥ 

অভিধেয় মাধনভক্তির শুনহ বিচার । 

নর্লাজন দেশকালদশায় ব্যাপ্তি যার ॥ 

ধন্ম।দিবিষয়ে যৈছে এ চারি নিচার। 

মাধনভক্তি এই চারি বিচারের পার।॥ 
মব দেশে, কালে, দশায় জনের কর্ধব্য ॥ | তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অ্টমে দ্বিপধধাপত্তমাত্বধুত- 

, 

তথাহি আদিলীলায়াং প্রথমে যড়বিংশাহধৃত- | সর্বততেযুযঃ পঠ্টেদভগবস্তাবমায্মনঃ| 
্রীমগ্কাগবতবচনম্__ ভৃানি ভগবভ্যাক্মশোষ ভাগবতোত্মঃ॥২৬| 

এতাবদেব জিজ্ঞানাং তত্বপিজ্ঞাম্নাত্বনঃ। তথাহি শ্রীমন্ত।গবতে দশমন্বদ্ধে তিংশধ্যায়ে 

অন্থব্যতিরেকাভা।ং যৎ স্যাৎ সর্ব স্বাদ] ॥২৩। ; চতুর্থশ্লো কঃ. 

আমাতে যে গ্রীতি, মেই প্রেম প্রয়োজন । গায়ন্ত্য উচচিরমুমেব মংহতা। 
কার্যা্বারে কহি তাব স্বন্ূপ লক্ষণ ॥ ! (বচিকুরন্াস্তকবর্ধবনাদ্বনমূ। 

পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতবে বাহিরে । ূ দক রা 

ভক্তগণে ন্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে 0৪১ ই তেষু সন্ত পুকুষং বনম্পতীন্॥ ২৭॥ 
তথাহি আদিঙগীলায়াং প্রথমে পঞ্চবিংশাস্কধৃত" ধহতাঃ (মিলিতাঃ) উচ্চ: গায়স্তাঃ বমাৎ 

শমদ্তাগবতবচনম্-. বনং ( গঙ্ছপ্তাঃ) অমুং (শ্রীকুষ্ণম্) এব উন্বাত্তকধৎ 

যা মহাস্তি ভৃতানি তে চ্টীবচেথ্নু। বিটকুাঃ (আঅমৃগয়ন)। আকাশনৎ ভূতেষু চরা- 

চরেষু )বাহঃ অস্তরং (চ ব্যাপ্য) মস্তং (বর্তমানম্ 

অতএন) পুরুষং ( পূর্ণমণি শ্রীকঞ্*ং) বনম্পতীন্ 

পপ্রচ্ছঃ ॥ ২৭॥ 

গ্াবিষ্টানা প্রবিষ্টানি তথ! তেযু ন হেঘহম্ ॥২৪। 

ভক্ত আম! বাঞ্ধিয়াছে হৃদয়নমলে । 

বাহ। নেত্র পড়ে তাহ। আমাকে -নহ।লে॥৪২ 

তথাহি শ্রীম্াগবতে একা দশস্বদ্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে তাহারা মমবেত হইর] উচৈঃন্বরে 
পঞ্চগঞ্চাশতমশ্লোক?-” রা গান করিতে করিতে বন হইতে বনাম্তরে 



২৯৪ 

গমন পূর্বাক উম্মতের ন্যায় প্ীকঞ্ককেই 
অন্বেষণ করিতে লাগিলেনঃআর তাহারা 

আকাশের গ্যায় চরাচর সর্দাডূতের 
অন্তনে ও বাহিরে বর্তমান মেই পূর্ণ- 

পুরুষ জ্ীরুপ্জের লাকা বৃক্ষমকলের মিকট 

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ 
অতএব ভাগবতে এই তিন কয়। 

সন্বন্ধাভিধেয় গ্রায়োজনময় ৪৩॥ 

তথাহি আর্দিলীগার়।ং দ্বিতীয়ে চতুর্থাঙ্কধৃত- 
শ্ীমস্কাগবতবচনম্-_ 

বস্তি তত্তস্ববিধস্তত্বং যজজ্ঞানমহয়ম্। 

ব্রদ্ষেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যতে 1২৮। 

তথাহি শ্রীমস্তাগবতে তৃতীরস্কন্ধে পঞ্চমাঁধায়ে 

তরয়োবিংশশ্লেক£-- 

ভগঝনেক আসেদমগ্র আত্ম স্মনাং বিভূঃ | 

আত্মেচ্ছান্থগতা বাত্মা! নানামত্যুপলক্ষণঃ ॥ ২৯॥ 

অগ্রে (হষ্টেঃ পূর্ব) আন্মেচ্ছান্থগতৌ 
( আত্মেচ্ছ। জাষ্যাদীচ্ছ। তসা। অন্ুগতৌ লীন- 
তায়াং সত্যাম) ইদং (বিশ্বং পুরুষ(দি- 

পার্থিবপর্যাস্তং তদানীম্ একাকিনা স্থিতেন 

ভগবতা সহৈকীতুক্জমীৎ যতঃ) আত্মাত্মনাম্ 
(আত্মানাং শুদ্ধজীবানামপি রশ্রিস্থানীয়াণ/ম আত্মা 

অগ্ডলন্থানীরং পরমন্থর়পং ) বিভঃ (ন্বামী) এক 

(এব) আত্ম। (গ্বয়ং পিদ্ধঘরূপঃ ) নানামতুযুপ- 

লক্ষণঃ ( বৈকুষঠাদি নামামত্যাপি স এবৈক উপ- 
লক্ষিত ইতি ) ভগবান্ আস ( আসীৎ)॥ ২৯। 

সৃষ্টির পুর্বে সৃষ্্যাদির ইচ্ছা! তাহাতে 
লীন ছইলে সে সময় পুরুষাদিপার্থিব 

পর্ষ্যস্ত এই বিশ্ব ভগবানের সহিত একী- 
ভূত ছিল, যে হেতু তিনি গুদ্ধ জীবেরও 

“ পরম্বরূপ, ব্যাপক, স্বয়ংমিঙ্বন্বরূপ এবং 

বৈকুষ্ঠাদদি নানাবৈভবে -উপলক্ষিত এক- 
মাত্র ভগবান ছিলেন ॥ ২৯॥ 

শ্রীীচৈতগ্যচরিতা ম্বত। [পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ । 

তথাহি আদিলীলারাং দ্বিতীয় জয়োদপান্কধত- 
শ্রীমতাগবতবচনম্__ 

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কষ্ঃম্ত ভগবান্ শয়মূ। 

ইন্ত্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়স্তি যুগে যুগোও০। 

এইণ্ত মন্বন্ধ, শুন অভিধেয় ভক্তি । 

'ভাগবতে গ্রাতিশ্নোকেব্যাপেযারস্থিতি।8 
তথাহি মধাণীলায়।ং বিংশে সপ্তদখ/হধৃত- 

শ্্রীমত্তাগবতবচনম্-- 

ভক্তাহমেকয়! গ্রাঙথঃ শরন্ধযাত্ম। প্রিষ্নঃ সতাঁম্। 

ভক্তিঃ পুনাতি ম্িষ্ঠ। খ্বপাকানপি সম্ভবাৎ।৩১। 

তথাহি আদিলীলায়ং সপ্তদশে পঞ্চমান্ধৃত- 

শ্ীমদ্ভাগবতবচনম্-_ 

ন সাধয়তি মাং যোগে! ন সাংখাং ধর্ম উদ্ধব। 

ন স্ব্যাধ্যায়স্তপস্ত্য!গে। যথা ভক্িম'মোর্জিত1 ॥৩২ 
তথ!হি মধ্যলীলায়াং বিংশে চতুর্দশান্কধৃত- 

শ্্রীমন্তুতাগ বতবচনম্ -- 

ভক্বং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ হ।- 

দীশদপেতন্য বিপর্য্যয়োহশ্বতিত | 

তল্মায়য়াতে বুধ আভতজেৎ তং 

ভক্তো কয়েশং গুরুদেবতাত্মু! ॥ ৩৩॥ 

এবে গুন পম, যেই মূল প্রয়োজন । 

পুলকাশ্রঃ নৃতা গীত যাহার লক্ষণ 18৫॥ 
তথাহি শ্রমন্তাগবতে একাদশস্বন্ধে তৃতীয়াধায়ে 

একত্রিংশশ্লরে ক£- 

্মরস্তঃ স্মারয়স্তশ্চ মিথোইঘৌথহরং হরিম্। 
ভক্ত্যা সঞ্জা তয় ভক্ত্য বিভ্রত্যুতৎগুলকাং তগ্ম্ ॥৩৪ 

(এবং ) ভক্ত্া। (সাধনভক্তা। ) সঞঙ্জাতয়! 

( প্রেমলক্ষণয়! ) ভক্তয। অঘৌধহরং হরিং প্মরস্তঃ 

মিথ; শ্রারযন্তঃ চ উৎপুলকাং ( রোমোদ্গমযুক্কাং ) 
তন্ুং বিভ্রতি ॥ ৩৪ ॥ 

এইরূপে মাধনভক্কি দ্বারা আবিভুতি 
প্রেমভক্তি ছার! পাপ-বিনাশক হরিকে 

স্মরণ করিয়। এবং অন্যকে ল্মরথ করাইয়। 

লোমাঁিত কলেবর ধার৭ করেন ॥৩৪| 
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তথাহি আদিলীলায়াং সগ্ডমে চতুরথান্ধধত- | অষ্টাদশমহত্র ক্লোক, সেই আীমন্ভাগবত 

প্রীন্তাগবতবচনম্-- 

এবং ব্রত গ্রপ্রিপ্নামনকীর্যা 

জাতানুয়াগে। ক্রতচিত উচ্চৈঃ। 

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়- 

তাষ্মাদব্গু ত/তি লোকবাহ্ঃ ॥ ৩৫ ॥ 

অতএব ভাগবত সুত্রের অর্থ রপ। 

নিজরুত নুত্রের অর্ধ ভাষ্যম্বরপ ॥ ৩২ । 

তথাহি হত্মিভক্তিবিলাসে দশমবিলাসে ত্রযশীত্য- 

ধিকদ্িশততমান্বধৃত-গারুড়বচনম্-_ 

অর্থোহয়ং ব্রহ্মসত্রাপাং ভারতা্ববিনিয়ঃ। 

গায়ব্রীভাষারূপোহসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ৩৬ 

পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ ভগবতোদিতঃ | 

দ্বাদশস্বত্বযুক্তোহয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ। 

প্রাস্থোহষ্টাদশসাহতরঃ প্রীম্ভাগবতাতিধঃ |৩৭। 

জয়ং শ্রীমন্তাগতাভিধঃ গ্রন্থঃ ্গনুত্রাণাং 

( বেদান্তস্ত্রাণাম্) অর্থঃ ( অভিধেয়রূপঃ ) ভার- 

তার্থবিনির্ণরঃ (মহাভারতন্ত অর্থানাং নির্ণযঃ নিশ্চয়ঃ 

যন্মিন তথাবিধঃ) অলৌ (শ্রীভাগব্তশাস্্রঃ) গায়ত্রী" 
ভাষারূপঃ (গায়ত্র্যাঃ ব্যাখ্যারূপঃ ) বেদার্থপরি- 

বুংহিতঃ ( বেদারঘথৈঃ বদ্ধিতঃ ) পুরাণানাং ( মধ্ো ) 

সামরূপঃ অরং (গ্রন্থঃ) দ্বাদবণস্বদ্ধযুক্তঃ শতবিচ্ছেদ- 

সংযুতঃ (শতৈঃ পঞ্চত্রিংপাধিকশতকসংখ্যারৈঃ 

বিচ্ছেদ অধ্যায়ৈ সংযুতঃ) আষ্টাদশসাহতঃ 

( অষ্টারশদহনৈ প্লোকৈঃ সধ্্যাতঃ) সাক্ষাৎ 

ভগব্জেদিতঃ ভেগবতা উদ্দিত কথিত?) 0৩১৩৭॥ 

যাহ। ব্রহ্ষনুত্রের অভিধেয়, যাহাতে 

মহাভারতের সমস্ত অর্থ নিণত হইয়াঙ্কে, 

যাহ! গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ, সগগ্র বেদার্থ 

দ্বারা যাহার কলেবর বদ্ধিত, যাহ। পুরাণ 

সকলের মধ্যে সামবেদ স্বরূপ, যাহাতে 
দ্বাদশটি স্বন্ধ সংযুক্ত, যাহাতে তিন শত 
০ অধ্যায় বিরাঙ্িত এবং যাহাতে 

্বয়ং ভগবান কতৃক কধিত ॥ ৩১1৩৭ 
তথাচি ্রীমস্তাগবতে গ্রথমন্তন্ধে ভূতীয়াধ্যয়ে 

দ্বিচত্বারিংশঙ্সোকঃ--- 

সর্ববেদেতিহীসানাং সারং সারং সমৃদ্ধ তম্ ৩৮1 

সর্ধবেদেতিহাসানাং সারং মারম্ ( উপাণেয়- 

ভোগঃ ) সমৃদ্ধতম্ ( ইদং গ্রীম্তাগবতম্) ॥ ৩৮ ॥ 

বেদব্যানল সমগ্র বেদ ও ইতিহান 

হইতে সার সার ভাগ উদ্ধার করিয়া এই 
জীমন্ডাগবত প্রণয়ন করেন ॥ ৩৮ ॥ 

তথাছি ভন্রৈব দ্বাদশক্ন্ধে অয়োদশাধ্যায়ে পঞ্চ- 

দপয্লোক£-_. 

সর্ববেদাস্তসারং হি শ্রীভাগবতমিধাতে। 

তদ্রসামৃতত্পুস্ত নান্যত্র স্তাদ্রতিঃ কচিৎ ॥৩৯। 

সর্ববেদাস্তসারং হি শ্রীভাগবতম্ ইব্যতে। 
তদ্রসামূতত্ঞন ( তন্ত তাগবতন্ত রল এব অমূত্তং 

তেন তৃথ্বন্ত জনন্ত ) অনাত্র (শান্ত্রাদৌ ) চিৎ 
রতিঃ ন স্তাৎ॥ ৩৯ ॥ 

মমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের সারভৃত ভাগ- 

বত শান্ত্র। যেহেতু এই ্মন্ডাগবত- 

রসাম্বতে পরিতৃপ্তজনের অন্য শান্ত্রাদিতে 

রতির সম্ভাবন। হয় না ॥ ৩৯ ॥ 

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরস্তণ। 

'মত্যংপরংসন্বন্ধ'ধীমহি*সাধনেপ্রয়োজন॥৪৭ 

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অ্টমে একগঞ্চাশত্তমাক্ষ" 
ধৃত-শ্ীমন্তাগবতবটনম্_- 

জগমাদ্যস্য যতোহ্বয়াদিতরতম্চার্থেবতিজঃ শ্বয়াট্ 
তেনে বর্গ হদা ধ াদিকবয়ে মুহাত্তি যৎ পুর | 

তেজোবারিমৃদাং বথা। বিনিময়ে! যন্ত্র ভ্রিসর্গোহমৃহা 

ধায়া শ্বেন সদানিয়ন্তকুহকংনত্যংপরংধীমহি 1৪৯1 

তথাহি আদিলীলায়াং গ্রথমে সবি: 

শ্রমন্তাগবতবঙনম্-. 
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ধর্ম: প্রজা ততৈ হোই ্রপরমোনিম্মৎদরাণাংসতাং 
বেপাং খান্তবমত্র বপ্ত শিবনং গা পত্রগ্রোমমুলনম্ । 
শ্রীমন্ত(গণতে মহামুনিকৃতে কিনব! -গগৈরীশ্বরঃ 
মদ হদ্যবরধ্যতেহত্র ক তিভঃশুশ্রযুভিত্যৎক্ষগাৎ।৪১। 

রুষ্ঃভক্তিরমন্বরূপ শ্রীভাগবত। 

তাতে বেদশান্ত্র হৈতে পরম মহত্ব ॥৪৮। 

তথাহি উ্রমন্তাগবতে এথমন্ন্ধে প্রথমাধ্যায়ে 
তৃতীয়ঙ্লোকঃ-- 

নিগমকল্পতরোগলিতং ফলং 

গুকমূখাদমূতদ্রবসংযুতম্। 

পিবত ভাগবতং বসমালয়ং 

মুহরহে রলিক1 ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ৪২॥ 

অছ্থে! (ছে) ভাবুকাঃ ( পরমমন্গগায়নাঃ ) 
রণিকাঃ (ভগবত্গ্রীতিরসপ্ঞাঃ) নিগমকল্পতরো£ 

গুকমুখাৎ ভুবি গলিতম্ অমৃতদ্রবসংযুতং রসং 

ফগং ভাগবতম্ আলয়ং মুহুঃ পিবত ॥ ৪২ 

এই শ্রীমন্ডাগণত সর্বপুরুষার্থগ্রাদ 

বেদরূপ কল্পবক্ষের ফলম্বরপ। ইহা 

গুকমুখ হইতে গলিত হইয়া অখগডরূপে 

পৃথিবীতে পতিত হইয়াছে । অতএব 

রমবিশেষ ভাবনাচতুর রসজ্ঞব্ক্তিগণ, 
অস্বত দ্রবমংযুক্ত এই রমময় ফল মোক্ষ 

পর্য্যন্ত বারশ্বার পান করুন ॥ 8২ | 

তথাহি তব্রৈব একোনবিংশগ্লে। কঃ-- 

বন্ধ ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃঞ্জো কবিক্রমে। 
যক্কথতাং রস্ঞনাং শ্থাহু শ্বাছু পদে পদে ॥৪৩। 

বচ্ছথতাং রসজ্ঞানাং পদে পদে শ্বাহু শ্বাছু 

(তান্মন) উত্তমঃগ্লোকপিক্রমে বয়ং তু ন বিতৃ- 
প্যামঃ ॥ ৪৩ 

শ্ীভগবানের চরিত্র শ্রবণে আমর 

ফখনই তৃত্তিলাভ করিতে পানি না। 

রনজ্ঞ ব্যক্তিগণ. ভগবচ্চরিত্র শ্রবণে পদে 

পদেই স্থাহুত্ব অনুভব করিতে থাকেন।৪৩- 

শ্ীপ্রীচৈতন্যচরিতাম্ত | [ পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 

অতএব ভাগবত করস বিচার । 

ইহাতে পাইবে সুত্র, শ্রুতির অর্থ সার। 
নিরন্তর কর কৃষ্জমাম মন্ধীর্ভন। 

হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে কুষ্ণপ্রোমধন।$১ 

 তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অইমে অষ্ঠমাবধৃতগীতা- 
বচনম্-_ 

রঙ্গ হ্তঃ গ্রস্নাত্ম! ন শোচতি ন কাঁজ্তি। 

সম£ সর্বষু ভূতেযু মন্তক্তিং লভতে পরাম্ 0৪৪ 

তগাছি শান্বরভাষম্-_. 

মুক্ত! অপি লীলয়! বিগ্রহং কৃত্ব। ভগবস্তং ভনস্তে। ৫ 

তথাহি মধ্যলীপায়াং চতুর্ধিংশে একা দশাঙ্কধৃত- 
শ্রীমপ্তাগবতবচনম্--. 

পরিনিঠিতোহপি নৈগুণ্যে উত্তমঃক্লো কলীগয়।। 
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্য।নং যদধীতবান্॥ ৪৬ ॥ 

তথাহি মধ্যলীলায়াং সগ্দশে নবম।ঙ্কধত- 

শ্রীনষ্ভাগবতবচনম্__ 

তস্যারবিনানয়নসা পদারবিন্দ- 

কি্রদ্কমিশ্রডুলসীমকরনাবায়ুঃ 
অস্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষ|ং 

ংঙ্ষে1ভমক্ষরজুযামপি চিত্ততম্বোঃ ॥ ৪৭| 

তথাহি মধ্ালীলায়াং বটে সতদশাক্কধৃত- 

শ্রীমন্তাগবতবচনম্-- 

আ[ত্মারামাশ্চ মুনয়ে! নিগ্রস্থ! অপৃযকক্রমে। 
কুর্বস্তা হৈতুকীং তক্তিমিখম্তুত গুণে! হরিঃ ॥8৮| 

হেনকালে মেই মহারাস্রীয় ব্রাহ্মণ | 

নমভ[তে কহিল এই প্লোক বিবরণ ॥ 

এই গ্লোকের অর্থ প্রভু 'একযষ্রিপ্রকার | 
করিয়াছেন,যাহ! শুনি লোকে চমতকার ॥ 

তবে সব লোক শুনিবারে আগ্রহ করিল। 

একবষ্টি অর্থ পাভু বিবরি কহিল ॥ 
শুনিঞ। লোকের হৈল বড় চমৎকার 

চৈতন্যগোপাঞ্জি কৃষ্ণ করিল নির্ধার ॥২ 



পঞ্চাবংশ পরিচ্ছেদ | ] 

এত কহি উঠিয়া চলিলা গৌরহরি। 
নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি ॥ 

মব কাশীলাসী করে নাম সঙ্কীর্তন | 
প্রেমে হাসে কান্দে গায় করয়ে নর্তন ॥ 

শল্ন্যামী প্িত করে ভাগবত বিচার । 

বারাণনীদেশ প্রভু করিল নিস্তার ॥৫১। 
নিজগণ লঞ প্রভু আইলা বাসাঘর। 
বারাণনী হৈল দ্বিতীয় নদীয়ানগর ॥ 

নিজগরণ লঞ গরু কহে হাম্ত করি। 

কাশীতে ধেচিতে আমি আনিল ভাবকালি। 
কাশীতে গ্রাহক নাহি, বন্ত না বিকায়। 
পুনরপি বহি দেশে লওয়া নাহি যায় ॥ 
আমি বোঝা বহিব তোম। সবার দুঃখ হৈ 
তোম। সবার ইচ্ছায় বিনিমূলে বিলাইল॥৫২ 

নবে কহে লোকতারিতেতোমারঅবতার, 

পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম মব করিলা নিস্তার ॥ 

এক বারাণপী ছিল তোমাতে বিমুখ । 
তাহ] নিস্তারিঞ।কৈলেআমাসবারস্থখ॥৫৩ 

বারাণনী গ্রামে যদি কোলাহল হৈল। 
শুনি দেশী গ্রামী লোক আমিতে লাগিল। 

লক্ষকোটি লোক আইসে নাহিক গণন | 

নকবীর্ণ স্থানে প্রভুর না পায় দর্শন ॥ 
প্রভু যদি মানে যান। বিশ্বেশ্বর দরখনে । 
দুই দ্রিকে লোক করে প্রভু বিলোকনে ॥ 
বানু ভুলি বলে প্রভু, কহ কৃষ্ণ হরি । 
দণ্ডবৎ করে লোক “হরিধ্বনি' করি 1৫81 

এইমত দিন পঞ্চ, লোক নিস্তারিঞ]। 

আর দ্রিন চলিল। গভু উদ্বিগ্ন হইয়! ॥ 
রাত্রে উঠি প্রভূ যদি করিলা গমন। 
পাছে লাগ লৈল তবে ভক্ত পঞ্চজন ॥ 
তপনমিশ্র রখুনাথ মহারাঘ্্রীয় ব্রাহ্মণ। 
টন্রশেখর পরমানন্দ কীর্তনীয়া জন 1৫81 

৩৬" ” 

মধ্যলীল!। ২৯৭ 

সবে চাহে প্রভু-নঙ্গে নীলাচল যাইতে । 
মবাকে বিদায় দিল যত্বের:সহিতে ॥ 

যার ইচ্ছ৷ পাছে আইন আগারে দেখিতে 

এবে আমি একা যাব ঝারিখণ্ড পথে ॥৫৬ 

গনাতনে কহিল তুমি য।হ রন্দাবন। 
তোমার ছুই ভাই তাহা করিয়াছে গমন ॥ 

কান্থ! করছিয়৷ মোর কাঙ্ষাল ভক্তগণ । 

রন্দাবন আইলে তার করিহ পালন ॥ 

এত বলি চলিলা প্রভু মবা আলিঙ্গিঞ1। 

মবেই পড়িল] তাহা মুষ্ছিত হইএ)া ॥ 
কতক্ষণে উঠি মবে দুঃখে ঘর আইল] | 

মনাতনগোশাঞ্ রন্দাননেরে চলিলা ॥৫8৭ 

এথা ভ্ীবপগোসাঞ্িঃ মধুর আইলা । 
ধ্রবঘাটে স্ুবুদ্ধিরায় তাহারে মিলিলা 1৫৮ 

পূর্নে সুবুদ্ধিরায় ছিল। গৌড়-অধিকারী। 
হুমেন খ| মৈয়দ করে তাহার চাকরি ॥ 

দিঘী খোদ[ইতে তারে মননীব কৈলা। 

ছিদ্র পাঞ রায় তারে চাবুক মারিলা ॥ 
পাছে যবে হুমেন খা গৌড়ে র।জ| হৈল! 
সুবুদ্ধি রায়েরে তেহে! বনু বাড়াইলা ॥৫৯ 
তার স্ত্রী তার অঙ্গে, দেখে মারণের চিহ্কে 
নুবুদ্ধি রায়েরে মারিতে কহে রাজা স্থানে 

রাজা কহে আমার পোষ্ট রায় হয় পিতা 
ইহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা ॥ 

শ্রী কহে জাতি লহ, যদি গ্রাণে না মারিবে 

রাজা কহে জাতি নিলে এহে। নাহি জীবে 
শ্রী মরিতে চাহে রাজা সঙ্গটে পড়িলা। 

করোয়ার পাণি তার মুখে দেয়াইল। ॥৬০ 

তবে সুবুদ্ধি রায় সেই ছয্ম পাইয়া। 

বারাণসী আইলা ম্ববিষয় ছাড়িয় ॥ 

প্রায়শ্চিত্ত পুছিলেন পণ্ডিতের গ্বানে। 

তারা কছে তপ্তত্বত খা এ ছাড় প্রাণে ॥ 



২৮ 

কেহ কহে এহ নহে অল্প দোষ হয়। 

শুনিয়া রহিল] রায় করিয়া মংশম ॥ 

তবে যদ্দি মহাপ্রভু বারাঁণসী আইল! । 

তারে মিলি রায় আপন বৃত্বান্ত কছিল।॥১৬১ 

গ্রাভু কহে ইহা হৈতে যাহ ব্বন্দাবন। 
নিরন্তর. কর রুষ্ঃনাম অঙ্কীর্তন ॥ 

এক নামাভামে তোমার পাপদোষ যাবে 

আর নাম হৈতে রুষ্চরণ পাইবে ॥ ৬২ ॥ 

প্রাভু-আঁন্ঞা প।ঞ। রায় বৃন্দাবনে চলিলা । 

গ্রায়াগ অযোধা। পিএ নৈমিষারণ্য আইলা 

কথোরিন তিহে। নৈমিষারণ্যে রহিল] 
তাবৎ বৃন্দাবন দেখি গরাভু গুয়াগে আইলা 

মথুর। আমি রায় গরুর বার্ত। পাইল । 
গুডূ-লাগ না পাএঞা ঝড় মনে দুঃখ হৈল॥ 

রায় শুক্ষকাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে। 

পাঁচ ছয় পয়ম। পায় এক এক বোঝাতে ॥ 

আপনে রহে এক পয়সার চাঁবন] খাইয়া । 

আর পয়গা বণিক স্থানে রাখেন ধরিয়। ॥ 

দুঃখিত বৈষব দেখি করান ভোজন । 
গৌড়িয়। আইলে দধিভাত তৈল মর্দন।৬৪ 

শ্ীপ্লীচৈতচগ্যচরিতামবত। [পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ। 

সুবুদ্ধিরায় বু স্েহ করে মনাতনে। 

ব্যবহার ম্সেহ মনাতন নাহি মানে ॥ 

মহাবিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে। 

প্রাতিরৃক্ষে প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রিদিনে ॥ 

মথুরামাহাত্নয শাস্ত্র সংগ্রহ করিঞ]। 

লুপ্ততীর্ঘ গকট করে:বনেতে ভ্রমিঞা ॥৬৮ 
এইমত সনাতন রন্দাবনেতে রহিলা। 

রূপগ্রোমাঞ্রিঃ ছুই ভাই কাশীতে আইলা ॥ 
মহারাস্টরী দ্বিজ, শেখর, মিশ্র তপন । 
তিন জম নহ রূপ করিল মিলন ॥ 

শেখরের ঘরে বাসা। মিশ্রঘরে ভিক্ষা | 

মিশ্রমুখে শুনে সনাতন প্রভুর শিক্ষা ॥৬৯ 
কাশীতে প্রভুর চরিত্র, শুনি তিনের মুখে 
সন্ন্যামিরে রূপা গুনি পাইল বড়সুখে ॥ 

মহাপ্রভুতে লোকের প্রণত দেখিঞ]1। 

সুখী হৈল। লোকমুখে কীর্তন শুনিএখা ॥ 
দিন দশ রহি রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল। 
মনাতন রূপের এই চরিত্র কহিল ॥৭০॥ 

এথ। মহাগ্ভু যদি নীলাদ্রি চলিলা । 
নির্জন বনপথে যাইতে মহাস্ুখ পাইল] ॥ 

রূপগোনাঞ্জিআইলেতারে বহুপ্রীতিকৈলা | সুখে চলি আইসে প্রভু বলভদ্র সঙ্গে । 

আপন মঙ্গে লৈয়। দ্বাদশ বন করাইলা ॥ 
মামমাত্র রূপগোমাঞ্ি। রহিল বন্দাবনে। 

শীত্র চলি আইল মনাতনানুসন্ধানে ॥৬৫ 

গঙ্গাতীরপথে গাতু প্রয়াগেতে গেল।। 

ইহ] শুনি দুই ভ।ই সে পথে চলিল। ॥৬৬ 

এথা মনাতনগে।গাঞ্জি প্রায়াগে আলিঞা 
মথুর! আইলা মরাণ রাজপথ দিঞা ॥ 

মথুরাতে নুবুদ্ধিরায় তাহারে মিলিল]। 
রূপ অনুপম কণ। মকল কহিল।। 

গঙক্গ(পথে দুই ভাই রাজপথে ননাতন। 

স,৬এব তাহা! মনে না হৈল মিলন ॥৬৭ 

পূর্বব স্বগার্দি মহ, করি নানারঙগে 1৭১1 

আঠারনালাতে আসি ভট্টাচার্যের ব্রাঙ্গণে 

পাঠাইয়। বোলাইল নব নিজভক্তগণে ॥ 

শুনি মব ভক্তগণ পুনরপি জীল। | 

দেহে প্রাণ আইলে যেছে ইন্দ্রিয় উঠিল]. 

আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ধাইঞ1 আইল। 

নরেন্দ্রে আদিএ। সবে প্রাভুরে মিলিলা ॥ 

পুরী ভারতীর গ্াভু কল চরণবন্দন। 
দুহে মহাগ্রডুকে কৈল প্রেম-আলিলগন॥৭২ 

দামোদর শ্বরূপ পণ্ডিত গদাধর। 

জগদানন্দ কাশীশর গোবিন্দ বেশখ্বর ॥ 



পঞ্চাধংশ পরিচ্ছেদ । ] মধ্যলাল!। ২৯৯ 
উর 

কাশীমিশ্র গ্াহ্যঙ্গমিশ্র পণ্ডিত দামোদর তৃতীয়পরিচ্ছেদে গুভুর কছি্ মন্নযাম। 

হরিদাসঠাকুর আর পণ্ডিত শঙ্কর 

আর যত ভক্ত প্রভূর চরণে পড়িল । 

সবা আলিঙ্গিয়। গ্রভ প্রেমাবিষ্ট হৈল1॥ 

আনন্দনমুদ্রে ভামে মব ভক্তগণে। 

সবে লঞ1 চলিল। গুভু জগন্নাথ দর্শনে॥৭ 

জণন্লাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা। 

ভক্তসঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্যগীত কৈল। ॥ 

জগন্লাথসেবক আসি মাল। গ্ামাদ দিল | 

তুলসী পড়িছ্বা আসি চরণ বন্দিল |৭8| 

মহাগভু আইলা গ্রামে হৈল কোলাহল। 

সার্বভৌম'রামানন্দাদি মিলিল! সকল ॥ 
সব সঙ্গে লঞ। গ্রভূ মিশ্রবাসা আইল] । 

সর্ভভৌমপপ্ডিত গোসাঞ্রি। নিমন্ত্রিল ॥8৫॥ 

প্রভু কহে মহাপ্রসাদ আন এই স্থানে । 

সব! সঙ্গে আজি ইহ! করিব ভোজনে 

তবে ছু'হে জগন্নাথের গ্রাসাদ আনিল। 

সব সঙ্গে মহাগ্রভু ভোজন করিল | 

এইত কহিল প্রভুর, দেখি রন্দাবন। 

পুনরপি কৈস ফৈছে নীলাদ্রি গমন ॥ 
ইহা যেই শ্রদ্ধ! করি করয়ে শ্রবণ। 

অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥৭৬| 

এই মধ্যলীলার কৈল দ্িগদরশন। 

ছয়বর্ধ কৈল যৈছে গমনাগমন ॥ 
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে বাস। 

ভক্তগণ সঙ্গে করে কীর্তনবিলাস ॥ 

মধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ । 

অন্ুবাদ্দ কৈলে হয় কথার আহ্বাদ ॥৭৭॥ 

প্রথম পরিচ্ছেদে শেষলীলার হুত্রকথন । 
তছি মধ্যে কোন ভাগের বিস্তার বর্ণন ॥ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ গ্ডুর প্রলাপ বর্ণন। 

তহি মধ্যে নানাভাবের দ্িগদরশন ॥ 

আচার্য্যের ঘরে যৈদ্ধে করিল বিলান ॥ 
চতুর্থে মাধবপুরীর চরিত্র আন্মদন। 
গোপাল স্থাপন, ক্ষীরচুরির বর্ণন ॥ 

পঞ্চমে মাক্ষিগোপাল-চরিত্র বর্ণন | 

নিত্যানন্দ কহে গ্রাভু করে আন্বাদন 1৭৮ 
ষ্টে সার্কাভৌমে গাভু করিল উদ্ধার। 
মগণ্ডমে তীর্ঘযাত্রা, বাসুদেবের নিস্তার ॥ 
অষ্টমে রামানন্দ স্বাদ বিস্তার । 

আপনে শুনিল প্রভূ দিদ্ধান্তের মার। 

নবমে কহিল দক্ষিণ-তীর্ঘভ্রমণ। 

দশমে কহিল মব বৈষ্বমিলন ॥ 

একাদশে জ্রীমন্দিরে বেড়ামন্গীর্ভন | 

দ্বাদশে গুগিচামন্দিরমার্জনক্ষালন ॥ 

ত্রয়োদশে রথ*-আগে গ্ভুর নর্তন। 

চতুর্দশে হোরাপক্চমীযাত্রা দরশন ॥ 

তহি মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের শ্রবণ। 

স্বরূপ কহিল গ্াভূ ঠকল আন্মদন ॥ 
পঞ্চদশে ভক্তের গুণ শ্রীমুখে কহিল। 

শার্ঝভৌমঘরে ভিক্ষা অমোঘে তারিল।৭৯ 

যোড়শে রন্দাবনযাত্র। কৈলা গৌঁড়পথে। 
পুনঃ নীলাচল আইলা নাটশাল হৈতে ॥ 
সগুদশে বনপথে মথুরাগমন ! 
অষ্টাদশে রন্দাবনবিহ!র বর্ণন ॥ 

উনবিংশে মথ্র হৈতে গয়!গে গমন। 

তার মধ্ গ্রীরপেরে শক্তিমঞ্চারণ। 

বিংশতি পরিচ্ছেদে মনাতনের মিলন। 

তার মধ্যে তগবানের স্বরূপ বর্ণন ॥ 

একবিংশে কুকৈশ্বর্য্য-মা ধুর্যয-বর্ণন | 

দ্বাবিংশে বিবিধ মাধনভক্তি বিবরণ ॥ 

ত্রয়োবিংশে প্রেমভক্তিরমের কথন। 

চতুধিংশে আত্মারামঙ্টোকার্থ বর্ণন 1৮৭8 



হ)6 5 প্রীপ্রীচৈতগ্যচরিতাস্বত। [ পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ । 
ররর পারার 

পঞ্চবিংশে কাশীবানি বৈষ্বকরণ। 
কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে "আগমন ॥ 

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদদের এই অনুবাদ | 

বাহ।র শ্রনণে হয় গ্রন্থ-অর্থান্বদ | 

সংক্ষেপে কহিল এই মধ্যলীলাসার | 

কোটিগ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্ত|রা৮১।॥ 

জীব নিস্তারিতে গভু ভ্রমিলা দেশেদেশে 

অপনে আবাদি, ভক্তি করিল প্রকাশে ॥ 

কুষ্ণতত্ত্, ভক্তিত্তত্ব, প্রেমতত্ব আর। 

ভাবতন্্র, লীলাতত্ব, রমতত্ব সার ॥ 

প্রীভাগবত ভর্জরন করিল গচার | 

বু তুল) ভাথব্ত জ!নাইল সংসার ॥ 

ভক্ত ল।গি বিস্তা/(রল আপন বদনে। 

কাহে! ভক্তমুখে কহায় শুনিল আপনে ॥৮২ 

শ্ীচৈতন্য সম আর কুপালু বদান্য। 

ভক্তবৎমল নাহি নিজগতে অন্য ॥ 

অদ্ধা করি এই লীল। শুন ভক্তগণ। 

ইহার শ্রবণে পালে £চতনাচরণ ॥ 

ইহার প্রানাদে পাবে রুষঞ্চতত মার। 

সর্বশান্্র নিদ্ধাঙগের ইহা পাবে পার ॥৮৩ 

যথারাগঃ | 

কৃষ্ণলীল[য়ৃত মার, তাব শত শত ধার, 

দশদিকে বহে যাহা হৈতে। 

সে চৈতন্যতীল। হয়, যরোবর অক্ষয়, 

মনোহতৎন চপাহ তাহাতে ॥৮৪॥ 

ভক্তগণ শুন মোর দৈন্য বচন। 

তোমা সবার চরণ, ধূলি অঙ্গে বিভূষণ, 

করি কিছু করো! নিবেদন ॥ ৮৪ ॥ 
কষ্গভক্তি গিদ্ধান্তগণ্লাতে প্রফুল্ল পত্মবন, 

তার মব্ু কর আন্বাদন। 

গ্রেমরন কুনুপবনে, গ্রফুল্পিত রাতিদিনে, 
তাতে চরাও মনোভঙ্গগণ 1৮৬। 

নানাভাবের ভক্তজন, হংস চক্ষবাকগণ, 
যাতে মবে করেন বিহার । 

কৃষ্ণকেলি সুম্বণাল, যাহা পাই সর্ধকাল, 
ভক্ত হংগকরয়ে আহার ॥৮৭॥ 

মেই মরোবরে গিয়া,হংগ চক্রবাক হঞ।, 

সদ তাহ। করহ বিলান। 

খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবে পরম সুখ, 

অনায়ামে হবে প্োমোল্লাম ॥৮৮॥ 

এই অস্ত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত মেঘগ্রণ, 

বিশ্বোদযানে করে বরিষণ | 

তাতে ফলে প্রেমফল,ভক্ত খায় নিরম্তর, 

তার শেষে জীয়ে জগজন ॥ ৮৯ 

চৈত্তন্যলীলাম্বত পুর, কুষ্ণলীল। সুকপুর; 
ছুই মিলি হয় যে মাধূর্যয। 

নাধূ গুরুর গানাদে,তাতে যেই আন্বাদে। 
মেই জনে মাধুর্য গাঢুব] ॥৯০| 

এই লীলাম্বত বিনে,খায় যদি অন্ন পানে, 
তবু ভক্তের ভুর্দাল জীনন। 

যাঁর একবিন্ছু পানে,উৎফুল্িত তনু মনে, 
হাসেগায় করয়ে নন ॥ ৯১ ॥ 

এ অন্বত কর পান, যাহ! সম নাহি আন, 
চিত্তে করি সুঢ় বিশ্বাম। 

না পড় কুতর্ক গর্ভে, অমেধ্য কর্কশাবর্ভে, 
যাতে পড়িলে হয় নর্বনাশ ॥৯২॥ 

শ্লীচৈতন্য নিত্যানদ্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তরন্দ, 
অ।র যত শ্রোতাভক্তগণ। 

তোমা সবার শ্ীচরণ,করি শিরে বিভুষণ, 
যাহা হৈতে অভীষ্টপুরণ ॥ 

শ্রীরূপ মনাতন, রখুনাথ জীবচরণ। 
শিরে ধরি যার করে? আশ। 

কুষ্লীলাম্বতান্িত,। চৈতনাচরিতান্বত, 
কহে কিছু দীন কষ্দান।৯৩। 

ইতি পঞ্চবিংশতিতম£ পরিচ্ছেদঃ ॥ ২৫॥ 
ইতি প্রীচৈত্যচরিতাম্বতে মধ্যখণ্ডং 

সংপুর্ণমন্ত ॥ 



শ্রীত্রীচৈতন্যচরিতামৃত। 
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এথম পরিচ্ছেদ । 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাঁবার্ঘ। 

(১পা) *যন্তেতি।* প্রথম শ্লোকের'] গণ অনোর শরণাপন্ন হয়েন ন। বলিয়। 

তাঁৎপর্য্য। গ্রন্থকার পুর্বোর হ্যায় বিদ্ব- 

বিনাশ ও অভীট্টসিদ্ধির জন্য এই প্লোকে 
মঙ্গলাচরণ করিলেন। জ্ীচৈতন্থকুপা 

ব্যতীত অজ্ঞ ব্ঞ্তির সার্বজ্জত্ব লাভ 

দুবূহ বলয়) গ্রন্থকার সেই কূপ প্রার্থ- 

নায় জ্রীচৈতন্যকেই প্রণাম করিলেন। 

গ্রীচৈতন্য, মর্বাশর্্মদ বীন্দন্য অর্থাৎ মর্ব- 

নৃখদ্দ-ব্যক্তিগণের কীর্তনযোগ্য হেতু, 

জগতের মঙ্গলপ্রদগ্রন্ছকীরের ঞচৈতন্য- 

বীর্তন যোগ্য হইয়াছে । প্রীচৈতন্য সর্ব 

প্রক।শক অর্থাৎ শতম্বরূপে- সকলের 

আশ্রয়ন্বরূপ হওয়াতে গ্রন্থক।রের তাহার 

আশ্রয় গ্রহণ করা মঙ্গত হইতেছে। 

অথবা জী" শব্দে রাধা? তন্নান্সি ভক্তের 

তাদাত্য উপপন্ন বলিয়া অবতীর্ণ অর্থাৎ 

ভক্তত্বাভিমানিরূপে এই গ্রপঞ্চথ মধ্যে 

গ্রন্থকখারেব তাদ্রশ প্রভুর রুপা গুন 

যুক্তিনিদ্ধ। চন্দ্রায়তে উক্ত হইয়াছে”. 

অচৈতগ্মিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্ | 
ন বিছুঃ সর্বশান্ত্রজ। হাপি ভ্রাম্স্তি তে জনা: ॥ 

ধিগন্ত কুলমুক্লং ধিগপি বাগাত।ং ধিগ মখে। 

ধিগধ্যমনমাকৃতিং নববয়ঃ শিয়ঞ্চাস্্ব ধিকৃ। 

দ্বিগত্বমপি ধিক পরং বিমল শ্রম।গ্ঞ্চ ধিকৃ 

নচেৎ পরিচিতঃ কলো প্রাকটগৌরগোগীপতিঃ ॥ 

যাহারা গ্রীচৈতন্যকে উর বলিয়া 

ন] জানেন, তাহারা নর্কাশান্্রজ্ঞ হইলেও 

চৈতন্যশূন্য মংমারে ভ্রথা ভ্রমণ করেন। 

কলিযুগে গ্রকাশিত গে।শীপতি শ্ীগৌরকে 
ধাহারা উপাথন। করেন ন| তাহাদের 

উজ্জ্বলকৃল, বাগ্িতা, য৭$, অধ্যয়ন, রূপ, 

নববয়ম, অম্পন্তি । ধিজন্ব ও বিমল ত্রক্ষ- 

চর্যযাদি আশ্রমকে ধিকূ। এটচৈতনা- 

প্রকাশিত। অতএব তাদুশ সচ্চিদানন্দ | লীলা আলোচনা! করিলেই দৃষ্ট হইবে, 

পুরুষ ভীকুষ্ের শরণাপন্ন ব্যতীত তুধি-: তাহার কপায় অন্ত মগ্য সর্বাজ্ঞতা লাভ 
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কবে। এ মন্বদ্ধে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাইতেছে,স্াগ্রন্থেই উক্ত হইয়াছে, 
একদা মহ।এু স্বীয় পারিষদশ্রেষ্ঠ পরি- 
জনে সমবেত এবং রথযাত্রা-দর্শনা- 

চ্ছলে মহাঁপীভূর চরণপার্থ্ে সমাগত 
শিবানন্দসেনের ভবনে উপস্থিত হন। 

শিনানন্দ তখন সসম্রমে তাহার চরণ- 
কমল বন্দনা করেন। তখন তাহার পুত্র 

পুরীদাস বা কবিকর্ণপুর পিতার অনু- 
মতিতে মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। 
মহাগ্ভূ কহিলেন, তোমার এই পুত্র 
উত্তম হইয়াছে, এই বলিয়। দয়! পুর্বাক 
তাহার মন্তকে চরণ প্রদান করিতে 

অভিলাষী হয়েন। বাল্যসুুলভ চাঞ্চল্য 
বশতঃ বালক যখন মুখব্যাদান করেন, 

তখন তিনি কৌডুহলাক্কান্ত হইয়া,চরণের 
রদ্ধাঙ্ুলি আস্বাদিত করান, এবং অল- 
শ্ষিত ভাবে দিব্য কাব্য কর্তৃত্ব শক্তি 

সঞ্চারিত করিয়। “কষ কুষ্ বল” বলিয়া 

ছিলেন। অনন্তর এ শিশু, প্রফুল্লমুখে 
“বল বল' এইরূপে পিত। প্রভৃতি গুরুজন 
কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াও যখন কিছুই বলি- 

লেন নাঃ তখন মহাপ্রভু বিল্ময়াপন্ন 

হইয়া বলিলেন, আমি মমস্ত বিশ্বকে 

কুষ্মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পাননি, কিন্ত 

এই বালককে পারিলাম না। তৎকালে 

প্রন্ঘরপগোম্বামী মহাপগুভুকে বলিলেন, 
ভগবান্ ম্বয়ংই আমাকে কৃষ্ণনাম মহা- 

মন্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, অতএব জামি 

'কি প্রকারে সেই মহা মন্ত্র উচ্চারণ করিব, 

বালক এইরূপ বিবেচনা করিতেছে। 

পরদিন মহাপ্রভু বলিলেন, 'বৎ্ম, কিঞ্চিৎ 

সী শ্রীচৈতম্থচরিতাম্বত। [ প্রথম পরিচ্ছেদ। 

বল” তখন এ বালক শীত্র এক শ্লোক 
রচনা করিলেন, যথ1--- 

অবলোঃ কুবলয়মক্ষো রঞ্জনমুরসে! মহেত্দ্রমণিদাম। 
বৃন্দাবনতরুনীনাং মগ্ডনমখিলং হুরির্জন্তীতি ॥ 

যিনি কর্ণযুগলের কুবলয়,নয়নযুগলের 
অঞ্জন, বক্ষঃস্থলের ইন্দ্রকান্তমণি নির্মিত 
হার এবং বদ্দাবনবামিনী কামিনীগণের 
আভরণ মেই হরির জয় হউক। এই 

শ্লোক শুনিয়া! মহাপ্রভু সন্তোষ লাভ 

করতঃ 'কবিকর্ণপুর' নাম প্রদান করি- 

লেন। লৌকীকরীতি বশতঃ দ্বিজবর 
ছ্ীনাথ পণ্ডিত দ্বারা তাহাকে পুনরায় 

দীক্ষিত করান। এইরূপে চৈতন্যলীলার 
আলোচনায় কবিকর্ণপুরের ন্যায় ভূরি 
ভুরি প্রমাণ গু হইবে, বাহার কৃপায় 
অজ্ঞ সর্ধজ্ঞতা লাভ করে। অতএব 

গ্রন্থকার বেদাদি ছার দুগ্প)াপ্য স্থান 

জানিবার জন্য প্রথমে জ্ীচৈতন্যকে পরে 
পয়ারাদি ছারা মঙ্গলাচরণে তড্তক্তগণের 

রুপা প্রার্থনায় শ্্ীচৈতন্য ও তত্তক্তগণকে 
বন্দনা করিলেন । চন্দ্রান্তে যথা--- 

আচর্্য ধর্মং পরিচর্য্য বিষুঃং 

বিচধ্য তীর্থানি বিচাধ্য বেদান্। 
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং 
বেদারিহুশ্রপ্যপদং বিদস্তি ॥ 

বর্ণাশ্রমা দিধর্্মাচরণ, বিষুখসেবা,তীর্থ- 
পর্যটন এবং বেদার্থবিচার করিলেও 
ঞ্রগৌরভক্তদ্দিগের চরণসেবা ব্যতীত 
বেদাদি স্বার। ছুপ্পাঁপা যে স্থান, তাহা 

জানিতে পারে না। এই হেতু গ্রন্থকার 
মমস্ত এন্বর্ধা ও মাধুর্য পরিপূর্ণ ভগবান্ 
শ্রীঃচতন্যদেবের প্রাপন্নতা প্রার্থনা করি- 



ম্ধালীলা। ] 

তেছেন এবং পয়ারে1)তন্তক্তগণের চরণ 

বন্দনা করিয়াছেন ॥ ১ ॥ 

(১ পা) “বন্দ ইত্যার্দি।* ির্ীয়, 

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকের ভাবার্থ, 

আদিলীলার তাৎ্পর্য্য ব্যাখ্যায় ৯ম ও 

২৪শ পত্রাঙ্কে, এবং তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম 

শ্লোকের তাৎপর্যয ১৬শ পত্রাঙ্কে দৃষ্টি 

করিবেন ॥ ২৫ ॥ 

(১প1) “জয় জয়'**নাম ভেদ কয়।* 

এই ১ম ও ২য় পয়ার দুইটির ভাবার্থ 

মহজই আছে--পূর্বে, আদিলীলায়। 

অতএব, গ্রীরন্দাবনদাস আদিলীল। 
বিস্তার করিয়াছেন, এই হেতু । “এবে" 
ইতি। শেষলীলার অশেষত্ব বিধায় 

মমাক্ কথন মা হওয়াতে তাহার মুখ্য 

(প্রধান) হুত্রগণ কহি। তার মধো, 
শেষলীলার মধ্যে। ইহা যে বিশেষ, 

যাহা রন্দাবন দাপ বর্ণন] করেন নাই। 

“চব্বিশ বৎসর" চব্বিশ বৎসর গৃহে অব- 

স্থান করিয়া যে লীল! করেন তাহার 

নাম আদিলীলা | এ চব্বিশ বৎসর শেষে 

যে মাঘমাম) এ মাসের শুর্ুপক্ষে 

কাটোয়ার কাঁঞ্চননগরে মহাপ্রভু সন্্যাম 
গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস করিয়। ছয় বৎসর 

নীলাচল গ্রভৃতি নানাস্থানে জ্রমণ করিয়। 

যে লীলা করেন, তাহার নাম মধ্যলীল]। 

তৎপরে কেবল নীলাচলে অবস্থান 

করিয়া অগ্লীদশ বৎমর যে লীল! করেন, 
তাহার নাম অস্ত্যলীল। ॥ ১২ 

(২পা ) “তার মধ্যে ছয় বৎসর ***** 

ডুই ভাই আইল] রন্দাবন ॥* এই ৩য় ও 

৪র্ঘ পয়ার দুইটির ভাবার্থ নহজ আছে। 

শ্লোকের ও পরারের ভাবার্থ। ও 

প্রভুর শেষলীলায় মধা ও অন্ত্য এই 

দুইটী যেনাম ভেদ করিলেন, তন্মধো 
অস্তযলীল!র আবার দুইটি ভেদ করিতে" 

ছেন। যথা-্ছ্য় বৎসর যাবৎ ভক্তগণ 

মঙ্গে গভূ যে প্রেমভক্তি শিক্ষা দেন,তাহ। 
এই একটি । তথায় শেষ দ্বাদশ বত্মর 

যাবৎ প্রভুর যে শ্রীরুষ্বিরহ, অপরটি। 

তাহ! হইলে শেষলীলার তিনটি ভাগ 

হইল। প্রথম চক্বিশ বংসর পর হইতে 

ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ্রাভূর নীলাচল প্রভৃতি 

নানাদেশ ভ্রমণ,এইটি প্রথম ব। মধ্যলীল]। 

তৎপরে কেবল নীলাচলে ছয় বৎসর 

পর্য্যন্ত গ্রভুর প্রেমভক্তি শিক্ষা দান,এইটি 
দ্বিতীয়। তৎপরে দ্বাদশ বৎসর পর্যান্ত 

প্রভুর ঞ্ীকৃষ্বিরহ, এইটি ভৃতীয়। মধ্য" 
লীল। বিস্তার করিতে প্রাথমে অস্ত্যলীলার 

এ দুইটি ভেদ দেখাইতেছেন, “অষ্টাদশ 
বর্ষ কৈল" ইত্যাদদি। নীলাচলের ছয় 

বৎমরের লীল। বলিতেছেন, “তার মধ 

অর্থাৎ নীলাচলে অষ্টাদশ বৎসর মধ্যে। 

কষ্প্রেমোদ্দাম। কুষ্চপ্োমে উম্মত্ব। 

“চৈতন্য সেব।" ইতি এখানে চৈতন্য 

মেব ইত্যাদি ঞীনিত্যানন্দবাকা শ্রীরুষ- 

ভজনের ধাধক নছে | গ্টচৈতনো ভক্তি 

পূর্বক শ্ীকষ্চভঙ্গন এইটিই তদ্বাক্যার্থ, 

নচেৎ “সহজেই নিত্যানদ্দ রুষ-প্রো" 

দাম" এই পুর্ব বাকোর মছিত বিরোধ 

হয়। অতএব খ্বয়ং কষ্খপ্রেমোম্মত্ব হইয়া 

কেবল ঞ্রীচেতন্যসেবাদি শিক্ষাদান হইতে 

পারে না। নিত্যানন্দ কঞ্চপ্রেমোদ্দাম 

বলাতে যে তিনি চৈতন্য প্রেমোম্বত্ব নহেন, 

এরূপ কথা বঙ্ষত নহে। বাত্গলা, 
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মখ) ও দস5!নযুক্ত বলরাম নিত্যানন্দ 

হইলে, লোকশিক্ষ। হেতু ভক্তন্বরীপ 

বি্যানন্দ ঠ৩তনাদান্াভিমান করিয়া 

৮তনাম।জ্ঞ। “প্রভূ 

আজ্ঞায় কৈলে যাহা তাহা প্রেম দান।” 
এই পূর্বা পয়াবানুনারে রুধঃ বা চৈতন্য 
প্রেম দান করিযান্িলেন। যে হেতু 

কুষই চৈতনা এনং চৈভন্যই রুষ। মুড 

লেকের নুঢছ। অর্থাৎ ভেদবদি পিনাশ 

গভপালন জন্য 

জন্য ক্ুধঃপ্রেম দান করতঃ চৈভনা- 

নেবা, ভজন ও তশ্মাম গ্রহণ করিতে 

উপদেশ দিতেন, শিক্ষার জীরুষ 

ভজন উপদেশ দিয়া গুরুকেও ভজন 

করিতে বণিলে ধেমন বিরোধ হয় না বা 

কষ্জোপামনার বাধকতা করা! হয় না, 

তদ্দপ কঙ্প্োম দিয়। বা কৃষ্ধভজনো- 

পদেশ [দয়। '৮তনাগেব বলিলে বিরোধ 
'অপম্তব হয়। অথব।-যিনি চৈতন্যের 

মেবাদি করিবেন, তিনি আমার প্রাণ 

অর্থ[ৎ তত্ত ল্াযগ্িিয় হইবেন । প্রিয় হইলে 

তাহাকে আমি, আমার গভু চৈতনোর 

আজ্ঞায় শীরাধাকুষ্জের নিগুঢতত্ব বা প্রেম 

গরদ|ন করিব । “নিতাই ৮৬ন্য নামে 

নাহি অপরাধের বিচ।র॥।* পূর্ব পয়ারানু- 

যায় চৈতন্যনম গ্রহণ[দি বা মেবাদি 

দ্বারা অপরাধশুন্য শিম্মল চিত্ত হঙলে 

কৃষ্কতেমোদয় হহবে। নচেৎ অগ্ুদ্ধ 

চিত্তে প্রেমোদয় অমম্ভব। গ্রাভুবর 

নিত্যানন্দ এইরীপে ৯ত৩ন্যভক্কি গ্রহণ 

করাইয়!,দীনহীন নিম্দকাদিগ্রণকে নিস্ত।র 

করিলেন ॥ ৩1৪ ॥ 

(২পা) “ভণ্তি গচারিয়া *** 

প্ীপীচৈতন্যচরিতান্বত | 
2 

[ গ্থম পরচ্ছেদ। 

ক্রেন খায়ন:॥ এই ৫, ৬০ ও ৭ম 

নংখাক পয়ারের ভাবার্থ হজই আছে। 

নর্ধতীর্ঘ, ভ্রজমগুলস্থ সর্বাতীর্ঘ। মদন- 

গোপাল, লম্প্রতি-শ্ীমদনমোহন নাষে 

ধিখাতি, ইহার সেবা মনাতনগোন্বামী 

গরকাশ কবেন। রূপগোন্বামী শ্রীরাপা- 

গোবিন্দের মেবা গরকাশ করেন । ত্রজের 

নিগৃঢরন, ব্রজে গোপিকাগণের শ্রীরুষ, 
প্রত্তি যে ভাব । হরিভক্তিবিলাম, 

দাক্ষিশাত্য গরাদেশে কাবেরী নদীর 

তীরে বেলগুড়ি গ্রামে বেঙ্কটভট্ের পুত্র 

গোপালভ্ট রূপমনাতনের আশ্রয়ে 

থাকিয়া কতকগুলি ভঞ্তিমাহাথ্থযন্ুচক 

শোক মংগ্রহ করেন। তাহার বৈষাব- 

স্মৃতি প্রচারে মঙ্গলময়ী ইচ্ছা দেখিয়া, 

গহাত্স। অনাতন একখানি ঠবঞ্ণবন্থতি 

রচন। পুর্জক গোপালভ্টের নামে প্রকাশ 

করিয়া মেই গ্রছ্ছে দিশদ্র্শিনী নামে 

এক ঠীকাও অশ্রিবেশিত করেন। এ 

গ্রন্থের নাম ভগবদ্ক্তিবিলাদ। এক্ষণে 

উহার নাম হরিভক্তিবিলাম | ভাগবতা- 

মত, রইদূভাগবতাস্বত। দশমটীগ্ননী, বৃহ 
ত্তোষ্ণী নানী দশমস্তুষ্ষের টিকা । দশম- 
চরিত, ইহাতে দশমহ্ন্বোও লীল। বর্ণিত 

হইয়(ছে। লক্ষগ্রশ্থঅনুষ্ভ্ছনের অক্ষর 

গণন। করিলে এক লক্ষ শ্লোক । রমাম্বৃতি- 

নিন, ভক্তিরসাম্বতঘিক্ু। নাটকলক্ষণ, 
নাটকচক্দ্রিক। ন।মক গ্রন্থ । তার ভ্রাত- 

সুত্র, রূপ ও সনাতনের ভ্রাতাঁর পুত্র। 
ভাগবতমন্র্ভ। তত্ব, ভগবত, পরমাত্ম, 

কষ্ণ। ভক্তি ও শ্রীতিভেদে ষট্সন্দভ। 
। মহাশুর/অতিবৃ*ৎ। গুত্যব্দঃপ্রাতি বত্নর। 



মধ্যলীল11 ] 

| 
আগো|না, পরম্পরে। ছুথার, গভু ও রি 

ভক্কের। দোহপিনা, প্রভু ও ভক্ত ব্যতা ৪ | ৰ 

“্বাদশবত্মর এছে করে গতাগতি ॥* এই 

শানে কোন গ্রন্থে পাট আছে বিংশতি 

বংগর ছে করে গতাগতি |” ৫7৭ | 

(৩পা) “মোই মেইত 

বঝে লোক।” এই ৮ম 

ভাবার্থ--সোই, হে মখি ! পাইন, পাইল ূ 

লাম । যাহ] লাগি, খাহার জন্যে । মর্দন- 

দকনে, কম্পর্পগ্রিতে । ঝুনি, দগ্ধ হইয়া। 

গেছ, গেলাম 1 ধুয়া গখাছ গানের সুখি 

মাহার মহিত মকল অংশের মিল খ।কে। 

“গম লইয়া” ইত্ি। যখন 

রথের অগ্রে নৃত্য করেন, তখন রাধা" 

ভবে মনে মনে এই চিন্তা করেণ, কুরঃ- 

ক্ষেত্র হইন্তে কষ্ককে তরঙ্গে লহইয়। য।ই- 

তেছি। এই ভাবে, শীবাধাভাবে । ঘুঠ্য 

মধো, নৃত্য করিবার মময় ॥৮॥ 

(৩পা) “যঃ সেৌমাবহর ইতি । 

শ্লোকের তাত্পর্ধয শ্রেকার্থে গ্রকাশ 

আছে। অবিব।হিতা অবস্থায় কেন 

কন])ার দৈবনশতঃ কোন পুরুষের অহিত 

সঙ্গম হইয়। পরে উভয়ের বিবাহ হইলে, 

এ কন্যা ধোন নখীকে বলিতেছেত হে 

নখি ! যিনি আমার কৌমার আঅবহ্থ(কে 

হর করতঃ আমাকে বরণ করিয়াছিলেন, 

তিনিই অ।মার অভিমত নর। "গথনা, 

ধিনি পরমরিকহরূপে মেই বৌমার 

অবস্থায় আমর নমো গেচ্ছ। উৎপ|দন 

পুর্বাক মন হরণ করতঃ বিবাহ করিয়া 

ছেন তিনিই আমার ্মভিপেত বর। 

কেহ “কৌমারহর' শব্দে উপপতি আর্থ 
৩৯ 

পয়ারের 

মহাগ্তু 

১২৯07 ৯ 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাবা । 
টি 

৫ 

ইহ] সঙ্গঠ নহে; কারণ রনা- 

ভান গ্রাণঙ্গ হের, এপ অর্থ শি্জন 

কক ও দহাথড় এহ শ্লোক 

রাযি | 7 ১[ন নমঞী থাক।+ 

তাদশ “হাঁন।ভ।বে পূর্বের ন্যায় 

গানন্দ আভব হইতেছে বলয়], 

ভু জীরাধ।ণ ভবে আনি হইয়া 

মখন জণনাথ দশণ করেন, তিখন মনে 

এই ঢিশ্। সকল 

মেতে আনয়। যদ শ 

কিন্ত রদ্দ|ণনে মুনা শীরে |নকুজবনে 

বধ নঙ্গলা ভাথ মন নমুতুক হইতেছে। 

এই ভ|বেবই বক এই আক 0৬ 

বরেন। 

ঠ শহে | 

0%)৩ 

চে 

মহ 

বল7) পি (৭১, 

ন পাইলাম বটে, 

(৪ প।) “এই গ্রেকের আর্থ 2525 

জ[শিলি কেমনে 0৮ এই ঈম 

পূয়ারের ভাবাথ আহজ 

প্রেকের,মহাগিডুব কথিত *যং বৌমা র- 

ও ১০ম্ 

আছে। এ 

হরি* প্লেকের। অথ, মনোগাঠভাব। 

রূপ, শীপপখোগী । উপলভ্োগ। কেহ 

বলেন, বলাযডেগ বা বল্পভভোগ | 

মাহাধে এ দেশে শীতলভেোগ বলে। 

কেহ বলেন, গ্।ভ্কালীণ ভে|গ। কেহ 

বল্লেন, “উপন্ন” শর্ধের 'অপজংশ উপল 

শব্দ; অতএব অশনতভে।গ ব্যতীত যে 

ভেোগ। কেছ বলেন, শিয়মিত ভোগের 

অতরিপ্ত যে ভোগ তাহ।ই উপলভোগ 

ন(মে বিখ]।ত। “এই তিন মধ্যে" হরি” 

দন, রপ ও গনাতন গোখাশী এই তিন 

জনের মধ্যে । সেই আক, আরূপ কৃত 

শ্রেক। চাপড়, বাত্গল্যগুচক চপেটা- 

প5। মের হো বের, *ষঃ বৌম।রহর” 
এই মু শোকের 151১5 ॥ 



ঙ ্ীীচৈত্তন্যচরিতাম্বত। [প্রথম পরিচ্ছেদ । 
৩
 

উউউিউউি 

(৪ পা) “এত বলি তারে *** 

প্রস্তাব পাইয়া |” এই ১১শ পয়া- 

রের ভাবার্থ নহজ আছে।' প্রানাদ, 

অনুগ্রহ | জিজ্ঞাসা করেন । 

গুঢরম, ব্রজের উজ্জ্বলরম। বিনেচনে, 

বিচার করিতে । আখ্যান, কথন | “এমব 

কথ।” শ্রীরূপে শক্তিনথগার কণা মধ্োর 
উনবিংশ পরিচ্ছেদে এবং উক্ত প্রেকের 

কথ অঙ্পোর পম পরিচ্ছেদে বিস্তর 

কৃদ্য, চি । *তক্দুপে অর্থ।ৎ এখানে 

শীল তিদঈী ভাগ দেখা ইতে 

+. পৃ! শ্াতণ করেন জগন্নাথ দর্শন" ইত্যাদি 

বলিপার কোন প্রয়োজন না 

থপিলেও, এখানে গুস্তাব অর্থ বির- 

হাদি বলিবার আবকাশ পাইয়া তাহার 

উদ্দেশ (উল্লেখ) মাত্র কহিল।ম | ভ্রীরুষচ- 

বিরহে মহাঞভু কিরূপ ব্যবহার করি- 

তেন, তাহাই বলিপাম ॥ ১১॥ 

(৪ পা) “প্রিয়ঃ মোইস়মিতি ।* এই 

অপ্তম শ্লোকের গ্লোকার্থে 

প্রকাশ অছে। কুরুক্ষেত্রমাত্রায় গোপী- 
গণ জীটষখনঙল[5 করতঃ আনন্দিত ন। 

হওয়ায়, ভীরন্দাবনে আীরুষ্জেন আগমন 
প্রার্থপা বপিজেছেন । এই জো।কে ইহ।ই 

প্রুছ্েন, 

পণ] 

তাৎ্পধ্য 

এমাণ কাবিন | 08 

(৫ পা) এই ব্লেকেব.....-হয় 
বাঞ্চিত পুরণ ॥* এই ১২শ পয়ারের 

ভাবাথ মহ আছে। 

“প্রিয়ঃসোইয়ৎ লোকের | যৈছে,যেমন | 

তু, তথ।টি। এছন। এ একার। 
মনুষ্যগহন, মনুষ্যের ভীড় অর্থাৎ এত 
লোক জন মেছুষ্প/বেশ্॥ ১২ 

| তত্বজ্ঞান উপদেশ 

! 

এই শ্লোকের, 

(৫ পা) “আন্থশ্চেতি।* এই অষ্টম 

সোকের তাৎপধ্য ; কুরুক্ষেত্রে ভীরিফঃ 
গ্রেপীগণ মহ মিলিত হইয়া তাহাদিগকে 

দিলে, গ্রেমবত্খ 

গেপীগণ বক্রোক্তি দ্বারা ঈর্ষার মহিত 
বলিলেন, ওহে তত্বজ্ঞানাধ]াপকশিরো- 

মণে, গৃহ-বিত্ব-কুটুম্বাদিতে আমাদের 
অধিক আসক্তি দেখিয়। পুর্বে উদ্ধব দ্বার 
এবং সম্প্রতি স্ববঘংও যে অজ্ঞাননিবর্তক 

জ্ঞানোপদেশ দিয়া আমাদের চিত্ত নির্শল 
করিতেছ, আহা ! ইহা তোমার নিরু" 

প|ধিক স্েহই। মোক্ষের নিমিত্ত আমা" 

দের মধ্যে কে তে।মাকে জাত হইয়াছে 

অর্থাৎ কে মোক্ষ গ্রার্থণা করিতেছে, যে 

তাহাকে জ্ঞানোপদেশ দিতেছ? দুর্দ্েধা 
গোপশ্রীগণের হৃদয়ে এরপজ্ঞান কিরূপে 
নন্তবেট যেহেতু তোমার চরণ-চিন্ত। 
পধ্যন্তও আমদের হৃদয়ে আগমন করে 

না। গেই হেতু বলিতেছি, অমর 

তোম।র চিন্তায় যেমন অশকা, তেমন 

আমাদের প্রতি বুপা কর। যদি বল, 

অম।র চিন্তা করিতে না পারিবে কেন 

তাহাতে বলিতেছেন, গস্তীরবুদ্ধিবিশিষ্ট 
যোগেশ্বরগণের হৃদয়ে যিনি চিন্ুনীয়, 

ত্বকম্মফল-সন্তাপিতা এবং মন্দ-বুদ্ধি- 
বিশিইউ। আমরা তাহাকে কিরপে চিন্তা 
করিতে মক্ষম হইব? অতএব তুমি কৃপ। 

দ|রা আমাদের সংনার ছুঃখকে নিবারণ 

করিতে যত্ববান্ হও। গৃহানক্তা 'অ[ম।- 

দের মনে সর্বদ। উদিত হও। 
অথবা--হে সাক্ষাৎ অজ্ঞানান্ধকার- 

নাশক শুর্ধ্য! তোমার এবশ্বিধ তত্ব" 



মধালীল|। ] 

জঞানোপদেশরূপ কিরণে আমর] দ্ধ 

হইতেছি। আমরা চকোরী, তোমার 

মুখচন্দ্রজ্যোত্ম্বায় জীবনধারণ করিয়া 

থাকি । অতঞ্ব জ্ীরন্দাবনে আগমন 

করতঃ ম্বীয়রামাদিবিলাগ দ্বারা! আমা- 

দিগকে জীবিত কর। যদি বল, কি 

গ্রকারে জীবনধারণ করিবে? যোগি- 

গণের চিন্তনীয় ্তোগাকে, আমরা 

হদয়োপরি কুচদ্ধয়ে ধারণ করতঃ জীবন- 

ধারণ করিতে পারিব। এততদ্বযশীত 

জীবনধারতের অনা উপায় নাই | যদি 

বল, আমাকে চিন্তা করতঃ জীবনধারণ 

কর, যে হেতু তোমরা সুচতুরা। ইহা 

হইতে পারে না, যে হেতু তোমার চিন্তন 

আরম্ত করিলাঙগাত্রই, আমরা মৃষ্ছারূপ 

সমুদ্রে পতিতা হই। অতএব তোমার 

চিশ্তনের সম্ভাবনা কোথায়? আরও, 

তুমি চিন্তিত হইলে অংসারকুপে পতিত 

ব্যক্তির উদ্ধারক হও, কিন্তু তে।মার 

বিরহ-রূপ লনুদ্রে পতিত জনকে উদ্ধার 

করিতে নমর্থ হও না। আঁমবা গোগী, 

সংসারকুপে পন্তিতা নহি; যে হেতু 

বালাকাল হইতেই গৃহ, পতি ও মত্নার- 

সখ পরিত্যাগ করিয়াছি । এক্ষণে 

তোমার বিরহসমুদ্রে পতিতা । যদি 

বল, তোমরা দ্বারকাম় আগমন কর, 

তোমাদের সহিত বিলানাদির অনুষ্ঠান 

করতঃ দুঃখ নিবারণ করিতেছি । ইহা 

বলিতে পার না, যে হেতু ্রীরদ্গাবন- 

মেবাকারিণী আমরা মনেও কখন কী 

রন্দাবন ত্যাগ করিতে পারি না। মেই 

প্ীরন্দাবনে তোমার পিঞ্চমৌলিত্ব ও 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাবাথ। এ 

মুরলীমনোহরত্বার্দি যে মাধুযযনকল, 

তাহাই আমাদের পরম রুচিকর। 

তোমার রাজবেশ, হাতী, ঘে।ড়। প্রভৃতি 

এশ্ব্ধ্য অমাদের রূচিকর নহে। অত- 

এন মেই শ্ীরন্দাবনে তোমার চরণ উদয় 

কর। ব্রজভূমিতে উদিত ইইলে তোমাৰ 
দর্শনেই আমাদের. সন্তপের উপশম 

হইবে। নচেৎঃ স্মরণ বা আকাজ্ঞান 

দ্বারা মন্ত/প উপশমিত হইবে না ॥ ৮॥ 

(৫ পা) “ঠোম।ব রণ মোর, 

লোক বুধ ইয়া ॥* এই ১হশ পয়ারের 

ভ।বার্থ নহজ আচে । “আ|ন্ুশ্চ তে* এই 

হখাকের অভিপ্রায়ার্থ প্রকাশ করিতে- 

ছেন। “তোমার চরণ* ধার ইত্যাদি। 

ভাগাত খ্োকার্থে। “আভুশ্৮ত এই 

শ্লোকের অর্থ। বিশদ, বিস্তার ॥ ১৩ ॥ 

(ওপ1) “যানে লীলেতি।” এই 

নবম শ্লোকের তাৎ্পর্যা; লীল।পষ্ি দ্চ 
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করিলে; মেই স্থানে উফ কান্তা- 

ভাবাপন্ন ব্রজবাঁঘিনী গোশীগণ এবং 

ঘত্যভামারূপিনী আরাপার গহিত বিবা- 

হিত হইয়। আীরাপাকে জিজ্ঞাম! করি- 

লেন, প্রেয়সি । পার্থনা কর, ইহার পর 

তোম।র কি প্রিয়ক।য্য মাধণ ঝরিব ? 

জ্ীরাধা কহিলেন, হে নাথ! ক্লাক্সিশী- 

রূপে ভগিনী চন্দ্রাবণীপে, জ।দগবতীবূপে 

ললিতাকে, নাখরজজিতীরূপে পাকে, 

মাদ্রীরপে শ্ামলাকে, লক্ষণারূপে' 

ভদ্রাকে, মিত্ররন্দারূপে শৈব্যাকে ইত্যা- 

দির্দপে যোড়শমহত্র একশত গোপ- 



৮ প্রীপ্লীচৈতনম্যচরিতাযুত। 

কম্তাকে লাভ করিল।ম। শশা ত্রজে- 

শ্বরী উপস্থিত ও এই রন্দাবনস্থ নিকু্জ- 

ধামে আপনার মঙ্গলাভ ফিরিলাম; 

ইহার পর আর আমার কিগ্রিয়কার্ধ্য 

সাধন করিবেন । তথাপি এই প্রার্থনা, 

ঞীরম্দাবনে গমন করতঃ আমাদিগের 

সহিত মিলিত হওতঃ প্রীমুখে বেণু ধারণ 

করিয়া রাঘ, বনবিহার, নৌখেল। ও 
দীনলীলাদির অনুষ্ঠান করেন, ইহাই 

প্রার্থনা । এইশ্থানে কেহ বলেন, ইহাতে 

গ্ররতিপগাদিত হইল, দ্বারকাতে শ্রীরুষ্ণের 

পরম যত্বু দ্বার! নির্মিত রন্দাবন, তন্মধ্যস্থ 

নিকুঞ্জ-কানন ॥ সেইস্থানে নকল সথী- 
গণ এবং নন্দ যঞ্উশাদ। গভতি ব্রজবাসি- 

বর্গ থাকিলেও মনের তৃপ্তি ন। হওয়ায় 

রঙ্দাবনগমন প্রার্থনা কবিমাছেন এবং 

রাগের পর্যযব্যমান শবীয়ভাবে রন্দাবনেই 

হইল । কেহ ললেন, পরকীয়াভাবে 

রঙের পরম পুষ্টি, তাহাই দেখান হইল 
অর্থাৎ শ্বীরাঁধ। মত্যভামারূপে বিবাহিত 

হইয়! নবরন্দাপনে আ্ীরুষঞ্গহ বিহরণেও 

তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। 

আমরা বলি, কেবল শ্বণীরায় ব্রজরমের 

অনুজ্বলতা হেতু এবং কেবল পরকীয়ায় 

রসাভান দোষ হেতু । শ্রীরাধার প্রার্থনা 

স্ববীয়ারমে পরবীয়ার পর্যযবগান হই- 

তেছে অর্থাৎ পরকীয়াভাব আচরণ ছারা 

স্বকীয়ারম উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় বলিয়া 

এবং ব্রজ ব্যতীত ইহার অন্ঠন্ত বান না 

'হওয়ীতে ীীরাধ। পীকুঞ্চ কর্তৃক বিবাহিত 
হইয়াও পরকীয়াভাব আচরণ ছারা 
গরুকে তাগশ উজ্জ্বল রন আম্বা- 

[ প্রথম পরিচ্ছেদ । 

দন করাইতে ভ্রজে গমন গ্রার্থন। 

করিতেছেন। গ্কুষকে আনন্দ গ্রাদান 

করাই হলাদিনীশক্তির কার্য । এমজীব 
 গোশ্বামীও বলিয়াছেন” 

*পরমন্্ীয়! অপি পরকীয়ায়ম।খাঃ 

শ্রীরপ্দেব্যঃ ন তু পরকীয়াঃ ॥% 

ব্রজদেবীগণ ম্বকীয়া হইলেও পর- 

কীয়াব ভাব আচরণ করিতেন; তাহার! 
পরকীরা নহেন। অথবা “জত্রাম্মীভি- 

শ্টট্লপশ্ডপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ। অর্থ।ৎ 
চঞ্চল গ্রোপস্ত্রীগণের উপপত্াময় ষে 

ভাব তদ্দারা মোহিতান্তঃকরণ আমা- 

দিগের সহিত্ত মিলিত হইয়। বিহার কর। 

ইহাতেও পরকীয়াভাব আচরণ প্রকাশ 
পাইতেছে, কিন্ত পরকীয়৷ আচরণ প্রকাশ 

পাইতেছে না। অতএব ম্বকীয়ায় পর- 

বীয়ভাব পর্যযবসান হইতেছে । 

সনে হঈতে পারে, শ্রন্থকর্তী 

প্ীরপ গে।ম্বামী দ্বারকাস্থ নবরন্দাবনে 
শ্রীকঞ্জের মহিত ত্রজনুন্দরীগণের বিবাহ 

ললিতম[পলব নামক গ্রন্থে কিরূপে বর্ণনা 

করিলেন? গ্রন্থকার যদিও এরূপ বর্ণনা 

করিয়াছেন তথাপি, ভাগবতাসম্বতধনত্ত 

পাম্মোত্তরখণ্ডীয় গদ্য পদ্য কথায় উক্ত 

না হইলেও যুক্তি দ্বারা জ্ঞাত হওয়! যায় 

যেকোন কল্পে দন্তবক্রবধের পর শ্রীকৃষ্ণ 

ব্রজভূমিতে আগমন করিলে তাহার 
গহিত ব্রজ্রমণীগণের বিবাহ হইয়াছিল । 
অতএখখ দ্বারকায় তাহাদের বিবাহ 

কিরূপে লম্তব হয়? তদুত্তর, দ্বারকায় 

জীকষ্জের সহিত ব্রজরমণীগণের যে 

বিবাহ হইয়াছিল, তাহা প্রমা-রহিত 



মধ্যলীল। 

নহে। ইহা কাদাচিৎ লীলা । যেহেতু 

পালে কার্তিক-মাহাত্বো ৩২ অধ্যায়ে 

বলিয়াছেন-- 

“কৈশোরে গোঁপকন্যাস্তা যৌবনে রাজকনাকা 

ইতি।” 

অর্থাৎ গ্ীরুঞ্চ কর্তৃক বিবাহিত রমণী- 

গণ কৈশোরাবস্থায় গোপকম্তা এবং 

যৌবনাবস্থায় ভীম্মক গরাড়তি রাজগণের 

কন্তা। আরও ক্ষন্দপুরাণে গোপী- 

সাহাতো এবং প্রাভানখণ্ডে আদিত্য- 

মাহাতো উক্ত হইয়াছে, গোকুলস্থ 

কাত্যায়নীব্রতপরায়ণ ষোড়শমহআজ এক- 

শত গোকুলরমণী পউমহিষী উদ্দেশে 

ছারকায় আগমন করিয়াছিলেন এবং 

গ্রীরুষ্জ কর্তৃক বিবাহিতা হন। শ্ুুতরাং 

পূর্ণতম গ্রীরম্দীবনচন্দ্র প্রীরুষ্ণের পূর্ণ 
প্রকাশ যেমন দ্বারকানাথ শ্রীরুষ্ঃ, তদ্রুপ 

তদীয় পূর্ণ তম] হলাদিনীশক্তি ব্জশ্রন্দরী- 

গণের পূর্ণরূপা ভীম্মক ও মত্রাজিৎ প্রভৃতি 

রাজগণের কন্যা রুক্সিণী মতাভামাদি। 

অতএব দ্বারকায় ভীহার্দিগের বিবাহ 

বর্ণন সমুচিতই হইয়।ছে। পূর্ণতম ব্রজ- 

ধামে তীাহাদিগের বিবাহ হইয়াছে, এরূপ 

বর্ণন করিতে পার না। যে হেতু সমর্থ। 
রাতিতে সমঞ্জসা রতি উৎপন্ন হইতে 

পারে না। সমঞ্জনা! রতি যথ। উজ্জ্বলে-_ 

“পত্বীভাবাভিমানাখু। গুণাদিশ্রবণাদিজ|। 

কচিস্তেদিতসস্তোগতৃধ সান্ত্র। সম্জস| ॥৮ 

যে রতিতে পড্ীত্ব(ভিমাঁন বুদ্ধি হয়; 
যাহ] গুণাদি শ্রবণে উৎপন্ন হইয়া থাকে 

এবং যাহাতে কখন২ সস্তোগের তৃষা 

জন্মায়, তাহাই মমঞ্জসা। সমর্থায়তি যথা, 

শোকের ও পয়ারের ভাবার্থ। টা 

“কিঝিদ্বিশেষমায়াস্তযা সস্তোগেচ্ছ। যয়ান্িতঃ। 

রত তাদাস্ম্যামাপন্ন। স। সমর্থেতি 'ভষ্ঠতে ॥* 

গাধারণী এবং সমঞ্জন। হস্তে কিঞ্চিৎ 

বিশেষ সন্ভোগেচ্ছা যে রতিতে নায়ক ও 

নায়িকাতে একীভাব প1গ হয়, তাহার 

নাম মমর্থা। ভাগনত শ্লোকের অর্থাৎ 

'আহুশ্চ তে" শ্লোকের গুড পিস্তার 
করিতে শ্্রীরপ গোস্বামী “মতে” এই 

কেক করিয়াছেন | ৯॥ 

(৬পা) “এইমতে মহাপ্রভু "১ *** 
হয় রাঞ্জিদিনে ॥ এই ১৪ পয়ারের 

ভাবার্থ। এই মতে, বিরহাবগ্থায়। 

নুভদ্রা" ইতি। ভগিনী সুভদ্রা মঙ্গে 

আছেন, কিন্তু গোপী ন। থাকায় ঞ্ীরুফ্ের 

ব্রজভাব নাই ; ইহ] মিদ্ধান্তিত হইল। 

জমন্ভাগবতে ১০স্ক ৪৭গ ভ্রমরগীতায় 

প্রীরাধার উন্মাদাবন্থ! বণিত আছে। 

উদ্ঘূর্ণা, নানাপ্রকার বিলক্ষণ বৈবশ্থয 

চেষ্টকেই উদৃঘূর্ণা বলে। গ্রল।প, ব্যর্থ 

অলপ ॥১৪॥ 

(৬পা) দ্বাদশ বৎসর শেষ" 

তারে দেখ|ইল ॥+ এই ১৫শ ও ১৬শ 
পয়ার দুইটির ভাবার্থ। ঘ্।দখনছ্নরণেষ, 

শেযদ্ব।দশবত্নর। এইমতে নন্নয।ন হইতে 

উক্ত গ্রাকারে। আঝিবিধানে, তিন 

প্রকারে অর্থাৎ গুভুর মন্ন্যাম হইতে ছয় 

বৎসর যাবৎ নানাদেশ ভমণ। এই এক। 

কেবল নীলাচলে ছয় বত্ণর যাৎ প্রোম- 

ভক্তিশিক্ষ! গ্রদান, এই এক । তৎপরে 

দ্বাদশ বত্মর পর্য্যন্ত প্রীকূধবিরহ, এই 

এক, এইরূপে ত্রিবিধান। কৈল, কহি- 

লাগ। : শেষ-লীলার ত্রিবিধন্ব দেখাইয়া 



৬০ প্্ী্ীচৈতন্থচরিতাম্বত। | গ্রথম পরিচ্ছ্দে। 
ডা ০৯ 

উক্ত ত্রিনিধ শ্ীলার মধ্যে গ্রান্ভুর অন্যান 

হইতে ছয় বত্গর লীলার নাম মধালীল।। 

এক্ষণে মধালীল।র শ্বত্র বর্ণনা করিতে- 

ছেন, পিপম শত্রু ইত্যাদি । 

মার্মভৌম”' ইতি । আপন উদ্ববমৃক্তি, 

নিজের এর্যা এএং বিগ্রহমুস্তি । এস্থলে 
সন্দেহ হইতে পাবে, মহাঞুভু নিজরূপ 
দেখাই নার্কভৌমকে যে রুপা করিয়া- 

ছেনঃ সে নহ্বঞ্ধে আগান্থের ও পরিচ্ছেদে 

কবিন/জ বলিতেছেন 

“তবে 

"দেখাইল আগে তাবে চডনূঙিবূপ। 

পাচ্ছে হাম বংশীমুখ স্বকীয় শ্বর্ধূপ ॥* 

শ্রীটৈঠ৯/ভাগবতে শাম্তযখণ্ডে তুতীয়- 

অধ্যায়ে হন্দাবশদ|ন ঠাকুর বলিতে- 

ভেন-- 

প্তা|ম্ু ডানে হটল| ষড়ভূজ অবতার | 

প্রভু বোলে সার্ধভৌম কি আর বিচার ॥* 

এক্ণে মহাজন লিখিত উভয় বাকোর 

গামপ্চত) কি ৯ তদুত্তর, উভয় বাকাই 

এক। কপিবাজের বাকাটি রন্দাবন 
ঠাবপেণ বাকোর অন্বাদ মাত্র । ইহা 

1)? একটু চিশ্বা বুরিলেই অনুভব হয়। 

আাভাল ও করীন শ্র্াপ এই শব্দ দুইটি 

একার্ঘ 1751 ১৮ শর্দে যে কেবল 
"দা ও পঞ্মপারী উতুতু্জি 

যে হেতু 

যে চতুভূর্জ 

রূপটি এ %ামণংশীমুখরূপ দেখাইয়।ছেন 

উভয়টিই শ্রপীয় সর্প । উভয় রূপই 

এক সময়ে প্রকাশ পায়ঃ সার্বাভৌম 
কেবল অগ্র পশ্চাৎ দর্শন করিয়াছিলেন 

শাখা, ১ 

সলনি ১৯ ব শোভা নছে। 
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.._ ০ ০ পসরা 

প্রয়াগ করিয়াছেন । শুদ্ধ মাধুর্য অনু- 
ভবের শক্তি ছিল ন। বলিয়া, এখবর্যা- 
মাধুর্ধযাক্সক যড়ভুজ অবতার দর্শন 
করাইয়া কপ করতঃ তন্ধুপযুক্ত করি- 

লেন। চতুভু্জ ও শ্যামবংশীমুখ বাক্যে 
ষড়ভুজই বোপিত হয় ॥১৫। ১৬।॥ 

(৬পা ) 'তবেত করিল '** তাহাতে 

লিখন ॥* এই ১৭শ ও ১৮শ পয়ারের 

ভাবার্থ মরল। কুক্মক্ষেত্র, মান্দ্রাজ 
ঞ্রেমিডেশির উত্তর মীগাস্থ গঞ্জাম জিলার 

অন্তর্গত এবং চিক।কোল হইতে আট 

মাইল পুর্দে মমুদ্রতীরে অবশ্থিত। এ 

স্থানে বুম্মাবতার ভীবিষুর মৃত্তি বিরাজি ত 
শাছেন। গুভু কুম্্ক্ষেত্র হইতে বিজয় 
নগর হইয়া মীম।চলে আগমন করিলেন। 

নীমচল একটি পার্বাতাপ্রদেশ। এই 

পর্কাতটি আটশত ফিট উচ্চ। ইহার 

উপর আ্মিংহদেবের মন্দির ও মৃ্তি 

বিরাজ্িত। এই বিগ্রহকে জিয়ড নুনিংহ 

বলে। এনম্বন্ধে একটি ইতিহ!ন আছে-- 

স্থানে গণ্ুয়। নামে এক গোপ বাস 
করিতেন। তিনি শ্রীকুষ্খের উদারভক্ত ও গৃহা- 

শ্রমী ছিলেন। তিনি এক বংসর শস! নামে লতা 

রোপন করেন এবং সেই সকল শতায় অনেক 

ফলও ফলিয়াছিল। গুয়া শ্ীভগবানের জন্ত এ 

মকল ফল অতি মত্তে রক্ষা। করিতেন। কৌতুকী 
তগবান্ ভক্তের সঙ্গে কৌতুক করিবার জন্ত বরাহ- 
রূপ ধারণ করতঃ ফলক্ষণ আয়ম্ত করিলেন। 

"আশ্চর্য, ভগবানের ভক্তদ্রব্য কি এতই প্রিয়, যে 

ন! দিলেও ভক্ষণ করেন? অনন্তর ভক্ত পণুয়া 

ভগবানের ফল কোনও জঙ্ততে ভক্ষণ করিতেছে 

জানিয়া, ধনুর্ধাণসহ রাত্রক্গাগরণ করিতে লাগি- 

বলিয়। 'আগে ও পাছে শক মাত্র | রেন। নিশীথরাত্রে পেখিতেছেন, এক বৃহৎ বরা 



মধালীল! | ] 

সেই ফণ ভক্ষণ করিছেছে। ভগবানের দ্রব্য 

অপচয় হেতু ক্রুদ্ধ হুইয়৷ পথুয়া বরাহকে লক্ষ 

করতঃ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। 'অতিকৌতুকী 

বরাহ্রণী শ্ীভগবান্ আর্িত্বরে 'রাম রাম' উচ্চারণ 

করিয়া পর্বতগছ্বরে গ্রাবেশ করিলেন। পুমা 

বরাহমুখে রামনাম শ্রবণ করিয়া মর্ধাহত হইয়া 

গড়িলেন ও মনে করিলেন, পভক্ত ভিন্ন বিপদ- 

সময়ে কে রাম নাম ম্মরণ করিবে । স্থতরাং বাহ 

একটি হরিভক্ত । সেই হরিভক্তের অঙ্গে বাঁণা- 

ঘাত করিলাম, আমার ধিক জীবন। আমি 

ভক্তাপরাধী জীবন বাঁখিব ন1, অনাহারে প্রাণ 

গরিত্যাগ করিব |” এইরূপ প্রতিজ্ঞ! করিয়!, 

পরুয়| উপবাদ করিতে লাগিলেন । রাত্রে 

্রীন্তগবান্ আকাশবাণীন্তে কহিলেন, 'ওছে ভন্ত- 

রাজ, কেন উপবাস করিতেছ। উঠ, ভোজন কর। 

পণুম়|! কহিলেন, আমি ভক্ত-মঙ্গে বাণাথাত 

করিয়াছি, আমি আার প্রাণ রাখিব না” ভ্রীভগ- 

বান্ কহিলেন, "কোন ভক্তকে মান নাই, '্মামি 

বরাহরূপ ধারণ কয়া তোম।র ফল খাইতে- 

ছিলাম। আমার অঙ্গে বাণ বিদ্ধ হয় নাই । 

কৌতুক নিমিত্ত "রাম রাম? বলিয়। পলাগন করিয়া: 

ছিলম। ইহাতে তোমার কোন 'অগরাধ ভয় 

নাই। যণ্দ তুমি অপরাধই মনে কর, তবে ক্ষম 

করিলাম।” পণুয়া। কহিলেন, যদ্দি আমার 'অপ- 

রাধ ক্ষম! করিয়! থাকেন, তবে প্রলশনতার বিশ্বাস) 

সাক্ষাৎ দর্শন দিন। ভক্রুবংমল ভগবান্ নৃসিংহরূপে 

তক্ত-সন্মুথে আবিভূত্তি হইলেন। পরুয়! দর্শনা- ূ 

নন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। পরে দগ্ডবৎ পূর্বক 

অনিমিষে দশন করিতে লাঠিলেন। ভগবানের 

নিত স্বভাব এই যে, ভক্তকে দ্রশনি দিলেই বর 

প্রার্থনা করিতে বলেন। পুনঃ পুনঃ বর প্রার্থন। 

করিতে বলিলে, ভক্তরাজ বর প্রার্থন। করিলেন, 

"ঝাপনি আমর গৃছে চলুন, আমার গৃহে থাকি- 

বেন। আমি আপনার সেব! করিব।” শ্রীনৃসিং 

ভগবান কহিলেন, “হে তন্তবর, ঈশ্বর স্বরূপে: 

মি 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্থ। ১১ 

মন্ুযাগৃহে অবস্থান মসম্ভণ, তুমি আগার তক, 

তোমার অন্গুরোধ৪ ভাগকবা যায় না] সঙ 

তুমি দেশীয় রাক্ষাকে আমাল ৯ জব ৪ 

কর ও এইন্কানে ন্ভ ছঞ্চ ঢাকতে 

নৃসিংহবিগ্রচ বূগে গ্রকাশ পাব 2৮9 

সেবা করিবে ।” এই আঙ্ছ। 1৮2] ৮635 € 

রাজাকে সমস্ত পৃত্তাস্ত জাণাইলেন। বাসা হত" 

বাক্য শিশ্বাস না করিয়। কতিজোন, "ভগণানৰ 

সা্দ/ৎ অনুমতি শুনাইতে গার, ওবে শসার 

বিশাস হয়।” গণুয়। পুর্ন অনুমতির স্থানে 

রাজাকে লষ্টয়! গেলেন। গেমের সাহত রাজার 

কথ। জানাইয়| কহিলেন, “হে ভতগবন্, রাজা 

আমার কথায় বিশ্বাস করিতেছেন না, আপনি 

স্বয়ং ইহকে দ্ধ ঢাণিবার অনুমতি করুন।” 

ভক্বাকা-অনুরোধে ভগবান্ কহিলেন, প্রাজন্! 

ভব্তবাক্য অবিশ্বাস করিও না, ভক্ত যাহা! কহি- 

মাছে, তাহ! সত্য ভক্র-মঙবূলে রাজার শনা- 

যামে ভগবদ্াক্য কর্ণগে!চর হইল । রাজা আঞ্জা- 

নুবূপ দুগ্ধ ঢালাইতে লাগিলেন, যত দুগ্ধ ঢালা হর, 

ততই মুষ্ধির গ্রকাশ হয়, কিন্ধ শ্রীচরণযুগল 'গ্রকাশ 
হইল না । পরে ভগবান আদেশ করিলেন, 

“তা।র দুগ্ধ ঢালিও না, চরণ উঠিবে না।” রাজ! 

দুগ্ধ চলা হইতে নিবুত্তি পাইয়। জরমশঃ মনির ও 

সুচাররূপে সেবাদির 'বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। 

এইরপে কিছুকাল গত হইলে একদিন এক 

সওদ।ণর নিজের দু্টটি স্ত্রীপহ এ ঠাকুরবাধধীতে 

উপস্থিত হন। আপনি বাহিরে থাকয়! সীদ্ঘয়কে 

ঠাকুর-র্শনে পাঠাইয়। দেন। বন্ধ সময় গত 

হলেও সী দুটি খন অ।সিল ন। দেখিলেন, 

তখন সওদাগর মলীরমধ্যে গ্রাবেশ করিয়া 

দেখেন, স্টার স্ত্ী-দষ্টটি পানী মৃর্ঠি হইয়া রহি- 
মছে। ফলত: তাহার! নুসংহন্ভগণান প্রাধ 

হইয়াছেন। ভক্ত সওদাগর অনেক আক্ষেপ 

করিতে লগিলেন, “আমার স্ত্ী-ছু্ঈটটির ভগবান্ 
প্রাপ্ু হইল, আমি পাইলাম না।” রাতে সওদ।- 



১২ 

গরের প্রত স্বগ্নাদেশ হইল, “হে ভক্ত, পরে 

তুমিও আমাকে পাইবে । এখন কিছু বর 

গ্রর্থনা। কর।” সওদাগর কহিলেন. - “আপনি 

আমার শ্রীছুইটিকে যেমন গ্রহণ করিয়াছেন, 

তদ্দুপ আমার নাম গ্রহণ করুন|” শ্রীভগবান্ 

গগন বলিয়! বর দিলেন। সওদাগরের নাম 

ছিল জিয়ড়, ভগবানের নাম নৃমংঠ; এই ছুই 

নাম সিলনে নাম হইল জিয়ডনৃসংহ। এ মামের 

ইহাই কারণ। 

ত্রিমক্স, ত্রিপদদী হইতে ছয় মাইল 

পুর্বে শেমাচল নামক পর্বতের উপর 

বালাজী মূর্ধি বিরাঞ্জিত। এ শেষচলই 

ত্রিমল্প | ত্রিপদশ, বর্ধমান উত্তর আকট 

(জেলার অন্তর্গত। এখানে গ্রীরামচত্দ 

মুত্তি গছেন। 'অহোবল হৃমিংহঃ আহে" 

বল নামক নুনিংহ | শ্লীরঙ্গক্ষেত্র, কাবে- 

রীর তবে, এইহই।নে ভীরঙ্গনাথ খিষু 

মুর্তি বিরাজিত। বর্তমান ইহার নাম 

উরঙ্ষপত্তন | ইহ] রামানুজীয় বৈষ্ণব- 

দিগের একটি প্রণিদ্ধ তীর্দ। জ্ীবৈষব, 

র।মানুজসম্প্রধায়। ভট্টমারী, বামাচারী 

গমমীরিশেষ। কুষন।ম,। নিজসঙ্গী 

ত্র।ঙ্গণ । ভ্রীরক্গপুরী, ইনি জীমাধনেক্দ্র- 

পুরীর শিষ্য। তত্বপাদী, মাধব সম্প্র- 

দযী। তা গবার, তন্্বাদিগণের | ঘেতৃঁ 

বঞ্চ) এখানে র।মেশ্বর সুপ্তি বিরাঞ্জিত। 

বন্তমান এ স্থানের মাস পামবান্। 

& খানে কুর্ধপুরাশান্তর্গত রাবণ কর্ৃ্ 
মায়ানীত। হরণ শ্রবণ ₹রেণ ॥১৭।১৮। 

(৭পা) *শুনিয়। প্রহর '** *** 
ভক্তগ্রণের মিলনে ॥' এই ১৯শ ও ২শ 

দুই পয়ারের ভাবার্থ সরল । অনবমরে, 

শ্রীপ্ীচৈতন্যচরিতাস্বত । [ গুথম পরিচ্ছেদ । 

স্বনযাজ্রার পর পনের দিন যাবৎ 

ঈীক্গগন্নাণ দশনের বাধা হইলে । বিরহে, 

ঈীজগনাথদর্শনবিরহে। আলালনাথ, 

পুরীর দক্ষিণ ছয়ক্রোশ ব্যবধানে । তারে, 

রামানন্দকে | মেইচ্ছানে, খেই উদ্যানে । 

এই স্থলে, রথযা ত্রাপশন ছলে ॥১৯।২০॥ 

(৭ পা) "নার্বভৌমের গৃছে ১১ ৭ 

ক্ষম।ইল। শ্রীবানাপরাধ |” এই ২১শ ও 

২২শ সংখ্যক ছুই পয়ারের ভাবাথ মহজ। 

ভিক্ষ।, ভোজন। ষাস্টা, সার্বভৌমের 

কন্যা। রাণী, বিধবা । যাঠীর স্বামী 

অগোঘ, প্রভুকে নিন্দা করাতে ষাীর 

মতা নিম্দ। করিয়া! বলিয়াছিলেন, ষাঠী 

বিপনা হউক, যেমন অ।পন মাতা কোন 

মময়ে নিজ পুত্রকে বলে, তুমি মর। 

ইহ! ব্যতীত আনা কোন অথ হইতে 

পরে না। বর্ষান্তরে। পর বতসরে। 

পালন, তত্রাবধারণ। পথে, জীক্ষেত্র- 

মধ্যের পথে । হোরাপঞ্চমী, রথযাত্রার 

দিন হইতে গণনায় পঞ্চম দিবসে লক্ষ্মী 
“দেবী রথস্থ জগন্নাথদেবকে দর্শন করেন 

বলিয়ই ইহ।র নাম হেরা বা হোর। 

পঞ্চমী । লগুড়, লাী। পথে, প্রীক্ষেত্র 

হইতে গৌঁড়দেশ আসিবার পথে। 

“পুরী গোনাগিঃ" ইতি। পরমানন্দপুরী 

মহাগ্রাভুন অনুপস্থিতি মময়ে তাহার 

মণ পরিধেষ বহির্বান চাহিয়া লইয়।- 

ছিলেন।' ভদ্রক, ভদ্রক নামক শ্থান। 

আপি, গৌড়দেশে আধিয়া। বিদ্যা" 

ব(6*ণতি গুহেতে, মার্বভৌমের জাতার 

গৃহে, কুমারহউ গ্রামে । কুলিয়াগ্রাম। 

কাচড়াপাড্ড। ষ্েখনের ঈশশন কোণে। 



মধালীল! | ] 

দেবানন্দের প্রসাদ, পিত দেবানন। 

ভাগবত অধাঁপন! করিতেন একদিন 

্রীনামপণ্ডিত ইহার চতুষ্পাস্ীতে ভাগ- 

বত শুনিয়া প্রেমপরবশ হওতঃ মু্ছিত 

হইলে, দ্রেবানন্দের ছাত্রগণ তাহাকে 

বহির্ভাগে নিক্ষেপ করেন। ইহাতে 

দেবানন্দের সৈষবাপরাধ হয়। মহাগ্র 

কুলিয়াগ্রামে আগমন করিলে। একদিন 

বক্রেশ্বরপণ্ডিত গ্রেমভরে নাচিত্তে 

নাটিতে দেবানন্দকে আলিঙ্গন করতঃ 

মহগ্রতুর মমীপে লইয়া যান। ভক্ত- 

মংণর্গে ভক্তির উদয় হইলে, মহাগ্রাভু 

তাহার প্রতি গমন হইয়। ভাথবতের 

ভপ্তিসিদ্ধান্ত বুঝাইয়া দিয়া ভাহ।র 
অপরাধ ক্ষমা করিলেন। অদ্যাপিও 

এই স্থান অপরাপভগ্নপাঠ নাছে 

বিখ্যাত । করাঈ- 

লেশ।॥ ২১। ২২ ॥ 

(৮ পা) “পাষণ্তী নিন্দু্ট আমি ** 

ইহেো। ন|হিক মংশয় ॥ এই ২৩শ, ২৪এ 

ও ২৫শ সংখ/ক তিন পয়াবের ভানার্থ 

সরল আছে । পথ মাজাঈল মনে, মনে 

মনে পথ নাজাইয়।ছিলেন। নিরান্ত, 
বৌটা রঠিত | কাঁনাইর নাটশাল।। রাজ- 

মহল হইন্তে তিন কোশ অন্তরে । গৌড়ের 

গৌড়রাজধানীর | বিনা দানে, বিনা 

বেতনে । “তার হিংসার লাভ মাহি।" 

এই বাক্যের অভিপ্রায়, এই যে, যবন 

রাজ! পাছে প্রভুর প্রতি কোন হিংগা- 

চরণ করে, এই ভয়ে তিনি গরাভূর মহিম। 

উড়াইয়া দেন। তথা চৈতন্যভ|গবতে 

অন্ত)খণ্ডে চতুর্থ(ধ্য।য়ে” 
৪, 

সপ 

দমাইলো, ক্ষমা 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্ঘ। 
২৬০০ পপ

র 

১৩ 

“গুনিয়। কেশবখান পরম সজ্জন। 

ভয় পাই লুকাইয়! কহেন কথন॥| ইত্যাদি” 

দবীরখাম, উত্তম লেখক বা মহকারী 
মন্ত্রী | পুছ, জিজ্ঞাম। কর ॥২৩--২৫ ॥ 

(৯ পা) “এত কহি রাজ। গেল*''** 

কহিতে বানি লাজ।* এই ২৬শ পয়া- 

রের ভাবার্থ মরল আছে। দবীরখাম, 
প্রীরপ গেম্বামী। দুই ভাই, শ্ীরূপ ও 

মনাতন | বেশ লুকাইয়া, রাজকর্্মচারির 
পরিচ্ছদ গেপন করতঃ। দুই জন, 
শীনিত্যানন্দ ও হরিদান। আকর, গস্তী- 

রার্থ বাক্যের রচয়িত।; ইহ মনাতন 

গেোশখ।মির উপাধি । মলিক, শ্রেষ্ঠ। 

দশনে, দন্তে। দন্তডে ভূণ ধার-টি দৈন্য- 

সচক | নীচজাতি, পতিতজীতি। শীচ- 

মঙ্দী। যবনের মঙ্গী। করি মীচকাজ, 

যবনের কাধ্া করি। শ্রীরপমনাতন 

দৈন্যভাবে বলিতেছেন, হে গ্রাভে। ! 

অ।মরা যদন অংমর্গে থাকায় এবং 

যণনের দামস্ব করিয়া তাহার অর্থ 

দ্বার। শরীর পে।যণ করিয়াছি । অত্- 

এব যবন হুশ পঁতিওঙ্জাতি হইয়াছি। 

গ্ররূপসনাতনের পরিচয় যথ1।--পুর্ববকালে 

সর্বজ্ঞ অগদ্গুরু নামে একজন কর্ণাটদেশের রাজ! 

ছিলেন। ইন ভরদ্বাজগো তীয় ব্রহ্গণ। নিজের 

ক্ষমতার ইনি সমস্ত রাজগণ কর্তুল পু'গিত ছিলেন। 

ইছার অনিরুদ্ধদেব মামে একটি পুর্ন হয়। গেই 

অনিরুদ্ধাদনের উপমে স্্ীঙ্গয়ের গে কাগেশ্বর ও 

হরিহর নামে ছুই পুক্র গরন্সগ্রহচণ বরে। কশেশ্বর 

বহুবিধ শান্ত স্ুপাগত হহয়ছিলেন | হাঁরইব 

ু্ধর্দে অত্যন্ত প্রবল হইনছিলেন। বপেশ্বর 

ইরিহর কর্তৃক রাঙ্গা হইতে বিতাড়িত হইয়। 

নিঙ্গে পরীকে সঙ্গে লইয়! াটটা খোটক লমেত 



রি 

উত্তরদিকে শিখরভূমিতে যাত্রা করেন। তথায় 

যাইয়! শিখরেশ্বর নামক রাজার সহিত বন্ধুত স্থাপন 
পূর্বক পরমন্থখে বাঁ করেন। এ্রস্থানে পদ্মনাত 

নামে রূপেশ্বরের একটি পুজ হয়। পদ্মনত্ত শিখর- 

ভূমি পর্িত্য/গ করতঃ গঞ্গাতীরে নৈহাটা গ্রামে 
আসিয়া খাস করেন, এবং তৎকালে এবটি 

যঞ্জেত্সধ করিয়াছিলেন এ সময়ে তাহার 

অগ্রাদশ কন্যা ও পাঁচটা পুল হয়। ১1 পুরুযে।- 

তম, ২। জগন্নাথ, ৩। নারায়ণ, ৪। মারি, 

৫। মুকুন্দ। কুমাগ নামে মুকুদ্দের একটি পুল্ল 

হয়। কোন বলা শ্িষিথাৰে কুমার বঙ্গদেশে 

ফপিদপুৰ পর দঙ্ষিল বরিশাচলর অধীন চনবীপ 

পরগণার অগস্তগভ 

বাপ করেন। কঝুশঃবের পুঙ্দগণ আধো তিগটিই 

শর মাথনাগ। ১) 

বন বা অগ্ুপম। 

ফণ্জোপাদে গমন করুতঃ 

সনাতণ, ২। দলা, 
5 ০১) 2২১ 

গন আগাব। আপগ 

গে।পামা গ্রে মহা শা কণাপান হয়েন বণিয়া, 

৩। 

ভ ৬ 
রখ নে 

প্রথমেই তাহ? নাম কথিত হয 1 গখপের এবং 

ও।সণাতনের পুর্বনম অমর ও সস্তেঃষ ছিল। 

আরতি, সম্মুখে ॥ ২১ ॥ 

(৯পা) 'মন্তুল্য ইতি।” দশম 
লোকের ভাব ্ে।কার্থে কাশ আছে। 

তোমার আগ্রেতে” 

এই শ্লেক। 

এই পয়াব এপমাএ 

মদৈন্যে বলিতেছেন, হে 

পুরুযোত্তম ! অর্থ।ৎ আপনি পুরুষ ন।ম- 

ধারী ঈশ্ববগণ অপেক্ষা অ্েষ্ঠ বলিয়। 

অ]পনারই শরগাপম্ন হইতেছি। তথাহি 

আন, 

"্যশ্াৎ পরং নাপরমন্তি কিঞিৎ 

যণ্মালানীয়ে। ন জ্যায়োহন্তি কিঞিং। 

বুক্ষ ইব জ্তন্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক- 

স্তেনেদং পৃর্ণং পুরুষেণ সব্বম্ ॥৮ 

দেই প্ুরুম সর্বোত্তম, তাহা হইতে 
উত্তম শাক কিছুই নাই । ভিনি অণু 

স্রীঞ্ীচৈতন্যচরিতাস্বত। 

পাপা পপ পপ 

1 প্রথম পরিচ্ছেদ | 

হইতেও অণুতর এবং মহান হইতেও 

মহত্তর। তিনি অদ্বিতীয়, তাহার দ্বিতীয় 
নাই। ভিমি রক্ষের নায় নিশ্চলভাবে 

্ীয় মহিমারূপ পুরে অর্থ।ৎ ম্বশুক্তি- 

টৈোভনরাপ শিজধামে অবস্থান করিতে" 

ছেন, অথচ তাহারই শক্তিগাকাশবপ 

পিহৃত শাখাপশাখায় এই মংগার পরি 
পূর্ণ রহিয়াছে । অতএব আপনি পুরুষো; 

সম বলিমা "আপনার শরণ গ্রহণ ঘঙগগণত 

হইতেছে । আমি এত পাপী ও আপরারী 

চস্॥ পাপ ও আপরাপ হইন্তে আমানে 

সুপ্ত করুন” এরূপ প্রাথনা করিতেও 

আমার লর্ত। হউত্ছেছে । অতএব আপ- 

গার কি বলিব। এন 

বটি ঈ/পগ ও ননাতনেরই কথিত৪১০| 

(৯ গ।) পতিত তারিতে প্রভু 

“দখুক স্োম।র দয়াবল 9 এই ২৭শ ও 

২৮শ মংখ্যক পয়ারের ভাবার্থ, জীপ 

ও সনাতন শিজের অত্যন্ত দৈন্যত। 
দেখ|ইয়া বলিতেছেন, “পতিত তারিতে" 

নাকে আমি 

ইঠ্যদি। মাহাত্ন। তুলমীদামও এরূপ 
বলিয়াছেন, যথা র।মায়ণে-- 

“মে| সম দীন ন দীনহিততি 

সহ সমান রঘুবীর। 

অস বিচারি রদুবংশমণি 
হরছ" বিষম ভবভীর ॥* 

হে রঘুবীর ! আমার মমান পতিত 

নাই, আর তোমার ন্যায় দীনহিতকারীও 
নাই? হে রঘুবংশমণি, ইহা বিচার করতঃ 
তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমার ভব- 
ভয় বিনাশ কর। তাহা, জগাই মাধাই। 

শীক্ূপ ও মনাতন নিজেরাও ব্রাহ্মণজাতি 



মধালীলা। ] শ্রেকের ও পয়াঁরের ভাঁৰার্থ। ১৫ 
রিসিভ 2১টি 

এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, ব্রাঙ্গণজাতি' 

ইত্যাদি । নীঠমেবা, ম্লেচ্ছের বেতন 

গ্রহণপূর্বক আজ্ঞা গ্রতিপালন। কুপ্নর, 
অধীন। শ্লেচ্ছজ|ভি.কর্দলেচ্ছ। ।শচ্ছ মধ্যে 

থাকিয়া লেচছ্ছের বেতন গ্রহণ করতঃ 

তাহাদের আজ্ঞামত কাধ্য করি। নিজে 

ব্র।ঙ্গণ বলিয়া বলিয়াছেন, “গোত্রান্দণ; 

দ্রোহি সঙ্গে আমার আলম |” 

গোব্রাঙ্গণ্রোহ করি বলি মোর 

কম্ম, আমার প্রারন্ধ কম্ম অর্থ।ৎ আাঙ্গণ 

হইয়। বনের অধীনে দৈঠিকাদি প্রাতি- 

গালন কলি, ইহা শগামারই প্রারপ্ধকম্ম 

কম । কুপিষয়” ভগনণস্ডঞ্চির গ্াতিকুল 

বিষয় । বশী, নলবান্। কথা 

দা, নিজদয়।। “সত্য এক বাতি 

ইত্যাদি পয়।র পোষক খ্রে।ক পরে 

বলিতেছেন, ন য়মেতি । ২৭ ২৮। 

(১০ পা) “ন ম্বষেত্তি |” এই এক |দএ 

নটেৎ 

গণ । 

বাত, 

শোকের ভাবার্থ বোক।রেগুকাশ স।ছে।। 

পরদুঃখ লিমে।চনের নান দয়া । মদিও 

তামার শিজ, পর ভেদ শাই, মদিও 

আমি তে|ম।ব নি্য দান, হথাপি 

চোমার প্রতি গতিকুলাভা গাচরণ ছার 

তোমা হইতে আংনক দরে কুবিষয়- 

বিষ্টাগঞ্ডে পতিত হউয়।ছি। 

আম] ভিন্ন আর পতিত নাই, ষাহাকে 

দয়া করিবে। যদি আমাকে দয়া না 

কর, তবে কাহার নিমিত্ত দয়। ভার 

বহন করিবে । বেদান্তে উক্ত হইয়াছে, 

“নৈকট্যান্ৈকট্যৎ দুরাদ্দ মূ” অর্থাৎ 
তোমার গ্রাতি উদ্মুখব্যক্তিগণের মন্বন্ধে 

তুমি নিকট হইভেও অতিতি শিকটে, 

অভএপ 

চ্তোমার প্রতি বিনুখজনের মন্বন্ধে তুমি 

দুর হইতে অতি দূরে অবস্থান কর। 

তোমার শ্বপর ভেদ না থাকিলেও, 

বিমুখজনই পররূপে প্রতীত হয়। অন্ত- 

এব এই খিমুখজনের ভবছুঃখ বিনাশ 

করতঃ দয়া শব্দর্থের সফলতা কর ॥১১॥ 

এ গাঁ) “আপনা আশোগ **০, 

1 উঠয়ে অন্তরে ॥” এই ২৯শ পয়ী- 

রের ভাবথ মযল আছে। আগর, 

শিদেকে । দ্ষে]ভ, বাধ। অর্থাৎ অত্যন্ত 

মযোগাবশতঃ বলিতে বাধা হইতেছে । 

প্রণে, দীনন্ৎনল-21 উপক্জায়, 

উত্পপন্ন হর। কবে, হন্মে। এই বাগুণ, 

পর শ্লোকোক্ত তোম।ব নেপাজপবাঞ্চগ। 

বল, গৌনছ্দরঙে এমন কি গুণ 
গাছে, সাঙাতে দগ মনাতিগের লোভ 

উত্পয় হয় টি তিথ।হি চন্দ্র! যাতে 

3৭ | 

"হু স। নিপসূখকূণ! ক তাদ্বভবমছু ন্ । 

ধম বংসলত শৌরে গোরে যাদক্ তবাস্মনি ॥১ 

হে রুণ। ! তোমার গৌরদেহে বাদুশী 

মনিবার্ধা। রুপা ও আড্তনৈভব এবং 

বাত্নল্যভ।ব দুষ্ট হয়, তদ্রপ আর কুত্রাপি 
দেখ। যায় না ॥ ২৯।॥ 

(১০ প।) গভণস্তগিতি * এই দ্বাদশ 

শ্রেোকের 'ভাতপখ্য ভোকার্ে প্রকাশ 

'আছে। “ঠতছে মের এই বাঞ্।' পয়া+ 

রোক্ত ৪ প্রকাশক এই শোক । হে 

নাঁথ অর্থাৎ অর্কজনরক্ষক। বিষয়াদিতে 

বাসনা থাকিভে ভগবৎনেবা লাভ হয় 

না বলিয়া, বাঁমন। পরিত্যাগ করিতে 

প্রার্থনা করিতেছেন গেবা বাতীত 

রর 



” ১৩৬ 

গ্ররুত আনন্দ লাভ হয় না বলিয়া,সেবার 

বামনা করিতেছেন | ১২॥ 

(১০ পা) “থুনি মহাপ্রভু 
পাঠাইল তোমারে ॥৮ 

রের তাবার্থ, এস্কলে স্বরূপত্ব বিধায় রূপ 

এই পর্দ প্রয়োগ করিলেন,এক্ষণে তাহার 

রূপ নাম হয় নাইঃপশ্চ।ৎ এ নাম হইবে, 

ইদানীগতন দবীরখাস। এইহেতু রূপ 
বলিয়া আবার দণীরখাম বলিয়াছেন। 

দুই ভাই, শ্রীরণ ও সনাতন । পুর্বে 

স্বীরুঞ্লীলায় ভীবূগ রূপমগ্ধরী এবং 

স্ীননাতন রতিমণ্ধরী ছিলেন বলিয়া 

পুরাতন দাম বলিলেন । রাজদত্ত উপাধি 

পরমার্ে লাগে না বলিয়া মহাগভু 

উহাদের এ উপাপি ছাড়াইয়া বিষয় মুক্ত 

করিলেন । “আজি হৈতে৮ ইত্যাদি ॥৩০। 

(১০ পা) “পরব্যঘনিশীতি ।* এই 

ত্রয়োদশ শঙ্লোকের তাৎপর্য হ্লোকার্খে 

গ্রকাশ আছে। “শখাইতে শ্লেক লিখি 

তাহা! এই শ্লোক ॥১৩॥ 

(১০ পা) “গৌড় নিকটে *** 

তাহা কুষ্চরিতলীলা 1” এই ৩১শ ও 

৩২শ পয়।রের ভাবার মরল আছে। 

গৌ- নিকট, গৌড়রাজার নিকট অথবা 
বামকেলি গ্রাম। "ভয়, অংলার হইতে 

উদ্ধার হইব।র ভয়। ত্ণাপি, গৌররাজ 

হোমকে ভক্তি করিলেও। প্রতীত, 

নিশ্বখান। যর্দ বল, জ্রীচৈতন্যকে পর- 

মেশ্বর জানিয়াও কেন যবন হইতে ভয় 

করিয়া তথায় থাকিতে তাহাকে নিষেধ 

করেন ? ইহাতে বলিতেছেন, 'যদ্যপি' 

ইতি | কষ্চরিত লীল1) জনশ্/ত আছে, 

9৪৪ ৪৪৪ 

শ্রীপ্ীচৈতশ্যচরিতামৃত | 
উহার হাটার রাটিতাারারারারাাাটিররারাররারিরারাররারিামাহাটিরারাররারারারররাররারারাররারররারার 

এই ৩০শ পয়াঁ-' 

[ প্রথম পরিচ্ছেন। 

দিনাজপুর গুদেশে বাণরাজার বাগ 

ছিল, তৎ্কন্য। উবার হরণকালে স্রীরুষঃ 
(কানাইর নাটশালা আধুনিক যাহার 

নাম) এস্থানে অবশ্থিতি করেন । মেই 

চিহ্ন কিছু কিছু আছে, তাহ। মহাপ্রভু 

দর্শন করেন ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ 

(১১ পা)” সেই রাত্রে তাহা *****, 

গেলা নীলাচল ॥ এই ৩৩৭ ও ৩৪৫ 

পয়ারদ্বয়ের ভাবার্থ মরল। মথুরা-- 
মাথুবমগুল। রনভঙ্ষ, ভজনের বাধা । 

দেন প16 মাত, বারদিন। ভার ঠাঞি। 

ভিক্ষা ব্যবহার, শটীমাত। পাক করিয়া 

মহ্থাগরভূকে ভোজন করাইয়|ছিলেন। 

ঝ|রিখণ্ড পথে, বন পথে! নান। রঙ্গে 

ব্যাশ্রাদি পশুকে হরি বল।ইয় | আন্ন্যা- 

মিবে রূপা করি, গুকাশানন্দকে কৃপা 

করতঃ ॥ ৩০1৩৪ ॥ 

(১২প1) “ছয় বর্ধ এছে *** ১, 

মব কল নিত্তান্থিতি ॥৮ এই ৩৪৩ৎ পয়।- 

রের ভাবার্থ নরল। ছয় বত্নর, মন্নযান 

হইতে ছয় বত্ণর। ইতি উত্তি, ইত- 

ততঃ | নন্য।ম হইতে ছয় বত্মর পর্যন্ত 

লীল।র সুত্র কহিয়া শেষ অষ্টাদশ বর্ষের 
মধ্যে প্রথম ছয় বৎনরের লীলার সুত্র 

বলিতেছেন, “অন্ত্যলীলার সুত্র“ ইতি। 

চারিম[ম, রথযাত্রা হইতে চারিমাম। 

পণ্ডিত গোনা, গদাধর পঞিত ॥৩৫॥ 

(১২ পা) “জঅদ্বৈত নিত্যানন্দ...*** 

গুভু তাহারে কহিল! ॥* এই ৩৬৩ পয়া- 

রের ভাবার্থ সরল। হরিদাসের সিদ্ধি 

প্রাপ্তি, “মাধনাৎ মিদ্ধিরিতুযুত্তী” সাধ- 
নের ফল প্রাপ্তির নাম নিদ্ধপ্রাণ্ডি 



মধালীল!। ] শ্লেকের ও পয়ারের ভাঁবার্থ। ১৭ 
পাাাচরারাইাারররাারহররনএরররররররারহরারররাররারররহররর 

অর্থাৎ ভক্তি-মাধনান্তর ইহলোক হইতে (১২ পা) “গ্াছাশমিএ্েরে ** "৭, 

ভক্তের নিজঅভিলফিতদেহ ধারণ করতঃ | ঢাক দিয়। নিজহ]ত ॥” এই ৩৭২ ও ৩৮২ 

ভগবদ্ধামে গমন পূর্বক তৎ্পার্ধদত্ব ; পয়।র দ্বয়ের ভাপার্থ মরল। এড ইক 

প্রাপ্তিকে গিদ্ধি প্রাপ্তি বলে! যদি বল, | ভ্রাতা, এ বিষয় অগ্জেরর মধম পরিচ্ছেদে 

ইহলোক হইতে গমন কপায় ম্ৃবত্যুবৎ | বিকৃত আছে। ঘাটাইল], কমা ইল। | 

প্রতীতি হওয়াতে, তাহাতে দুঃখ না | অনুযোর বেশ পরি, চৌদ্দইুণন মে) 

হইয়া মহোত্মব হয় কিরপে ? তদুত্বর, | দেবতা গতির মনুষ্যবেশ ধারণ 

এই ভগবদ্দাস স্ব(ভীষ্ইদেহে ভগবতৎমশীপে | করিয়।ছিলেন। ইদ্ধত্য, ষ্টত। | নাশালে 

গমন করতঃ ভগবংমেবানন্দ উপভোগ | নাশ করিলে । আর্ত, ক্রিষ্ট। দ্রবিল, 

করিতেছেন, এই বিবেচনায় তাহার | আর হইল। মুখ চক, ভ্রীবান গ্রাতুকে 
বন্ধুবর্গ তদানন্দে আনন্দিত হইয়। এখানে ; বলিতেছেন, হে গাভে। ! আমরা আপ- 

তদুদ্দেশে মহোত্নব করিয়া থাকেন | ] মার গুণপীন্ন করাতে আমাদিগকে 

পুনরাগমন, প্রীরন্দাবন হইতে জীক্ষেত্রে | নিবারণ করিতেছেন, এখন এই অকল 
আগমন | শক্তিনধগারণ, জ্রীরাধারুষ্জ- | লোককে শিবারণ করান ॥ ৩৭1৩৮ ॥ 

লীলার রলশান্ত্র প্রকাশ করিতে শক্কি- (১৩ পা) “ুষ্য মৈছে উদয় *** ০, 

হথ্ধারণ। হরিদামের দণ্ড কথা, অন্ত্য- | কহে কষদান ॥” এই ৩৯ৎ পয়ারের 

লীলার ধিশীয়পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে। : ভাবার্থ মরল। কাম, মনোভিলাষ। 

দামোদরের বাকাদণ্ড কথা, অন্যের । শিত্যানন্দ পাশ, যে অমর শিতা[নন। প্রভু 
ভুতীয়পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে । সনাতন ; পানিহ|টী গরমে ছিলেন । আদি দ্বাদশ 
গোম্ব(মির পরীক্ষা, শন্ছোর চতুর্থপরি- | বত্ধর, লহ্যান হইতে দ্বাদশ বংনব ।৩৯। 
চ্ছেদে বিরত আছে। বল্পভ ভটঃগেকুলস্থ ইতি মধ্যলীলায়াং প্রথম পরিচ্ছেদে 
গোন্বমিদের পূর্বপুরুষ ॥ ৩৬ ॥ সুঝো ধনী টাগ্লনী॥ ১॥ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
স্ঞটা৪০০ 

(১৩ পা) বিচ্ছেদেহনিশ্সিতি । প্রথম | গ্রকাশ করিলেন। প্রলাপাদি শব্দের 

লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ | আদি পদে উদ্্বলের অনুভ।ব নিরৃত্যুক্ত 
আছে। দ্বিতীয়পরিচ্ছেদে যে বিষয় | আলাপাদিও জানিবেন। এই পরি- 

কথিত হইবে তাহা এই প্লোকের অর্থে ছ্ছেদে মহাগাড়ুর অন্ত্যলীলার পুত্র ও 



১৮ 

কষ্ণবিচ্ছেদজনিত প্রলাপার্দি অনুবর্ণিত 
হইবে ॥ ১ ॥ 

(১৩ পা) “জয় জয় গোঁরচক্দ্র'**..* 

*** ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥* এই ১ম পয়ারের 

ভাবার্২_মহাগ্রাভুর প্রালাপাদি বর্ণনা 
করিতে গ্রন্থকার গৌরভক্তগণের কপ 
প্রার্থনায় তাহাদিগকে বন্দনা করিলেন; 

যেহেতু তন্ভক্তগণ উজ্্বলভক্তি পথে ব্রীড়া 
করিতেছেন । শেষ, নন্ন্যাম হইতে প্রথম 

দ্বাদশ বত্মরের পর । "রাধিকার চেষ্টা 
যৈছে*,ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে 

গোপীঘাস্তবনার্থ উদ্ধন ব্রজে আগমন 

করিলে, তাহাকে দর্শন করিয়া শ্রীব।ধার 

যে মকল চেষ্ট| অর্থাৎ দিব্যোন্মাদ হইয়া- 
ছিল, মহাপ্রভুর সেইরূপ ব্সস্থা দিলা- 
রাত্র হইত। রূঢ় ও অপধিনঢ় ভেদে মহ]- 

ভাব দ্বিবিধ। মোদন ও মাদন ভেদে 

অধিরূড মহাভাব দুই গ্রকার। তথাহি 

উজ্জ্বলে-_ 

"মদনঃ সদ্বয়োর্যত্র সাত্বিকোদ্দীপ্ুসৌষ্ঠবম্ ॥” 

যে অধিরূঢন্ভাবে গ্রীবাধ।কষ্জের মাত্িক- 

ভাব মকলের উদয় হর তাহার নাম 

মোদন। এই মোদনাখ্য মহাভাব শ্রী- 

রাধার যুখ ভিন্ন অন্থাত্র প্রকট হয় না, 

কারণ এই মোদন হ্লাদিনীশক্তির পরম 

বৃত্তিরপ। ত্থাহি উজ্জ্বালে-- 
প্রাধিকাযুখ এবামৌ মোদনে নতু সর্ববতঃ। 
ঘঃ গ্রীমান্ হলাদিনীশক্কেঃ স্ুবিলাসঃ প্রিয়োবরঃ। 

এ মোহন শ্লীরাধার যুথেতেই সম্ভব 

হয়, মর্বাত্র হয় না, এই স্্ীমান্ মোদনই 
হ্লাদিনীশক্তির পিয়তর শ্রেষ্ঠ বিলাস । 

তথাহি তব্রৈব-- 

প্রীষ্ীচৈতগ্যচরিতামবত। [ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 

“মোদনোহয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনে। ভযেৎ। 

যন্মিন্ বিরহবৈবস্তাৎ হুদ্দীপ্ত। এব সাত্বিকাঃ॥* 

এই মোদন ভাববিশ্লেষদশাতে মোহন 

নামে কথিত হয়, যে মোহনে বিরহ- 

বৈবশ্বহেতু সাত্বিকভাব সকল সুন্দররূপে 
প্রকাশ পাইয়] থাকে। দিব্যোন্মাদ গাভৃতি 

তাহার অনুভাব। গ্রীরাধাতে প্রায়ই এই 

মোনের উদ্গাম হয়। যাহাতে প্রতি 

সঞ্চারিতেই খোহের প্রাধান্থ থাকে। 
তথাহি উজ্জ্বলে-- 
*এতন্) মোহনাথাস্ত গতিং কামপাপেযুষঃ | 

ভ্রমাত। কপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীরধর্যতে ॥৮ 

কোন অনির্বাচনীয। বৃত্তি বিশেষ প্রাপ্ত 

এই মোহনভাবের ভ্রম নদ্রশ নৈচিত্রী দশা 

লভ হইলে,পিতগণ তাহাকে দিব্যো- 

ন্মাদ বলিয়া থাকেন । উদ্ঘূর্ণা, চিত্রজল্প, 

গ্রজল্প, পরিজল্ল, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, 

'সবজল্ল, "মভিজল্ল, অজল্প, গুতিজল্ল ও 

সজল ভেদে দিব্যোন্সাদ বভবিধ। 

দিব্যোন্মাদ প্রভৃতির ভিদ অন্ত্যলখলায় 

দেখান হইবে । চেষ্টা, কাযিক ব্যাপার। 

প্রলাপ, অকারণ বাকা । বাদঃ বচন। 

রোমকুপে রজোক্গাম ইত্যাদি, সুদ্দীপ্ত 
নাত্বকভাবের চিহ্ন । হালে, নড়ে 0১। 

(১৪ পা) “গন্ীরা ভিতরে******* ** 
কুর্দরূপ দেখিয়ে গাভুরে ॥ এই ২য়ও 

৩য় পয়!র দ্বয়ের ভাবার্ধ মরল। গম্ভীরা, 

অভ্যন্তর 'গৃহ ব! চোরাকুটারী। লব, 
লেশ। “তিন দ্বারে* ইতি ॥ গম্তীরার 

উর্দ দ্বার দ্দিয়। উপর চত্বরে যাইয়া তত্রস্থ 
তিনগি উচ্চ ভিত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া বাহিরে 
গমন করেন অর্থাৎ রুদ্ধত্বার তিনগী উচ্চ 



স্ঞ 

মধ্যলীল! |] 

প্রাির লঙ্ঘন করতঃ বাহিরে পতিত 

হয়েন। তথাহি চৈতন্তত্তবকল্লারক্ষে দাম- 

রঘুনাথেন উক্ত-- 
"অনুদ্ঘ।ট্য হ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহে! 

বিলজ্ঞঘো।চ্ৈঃ কালিঙ্গিকমুরাভীমধ্যে নিপতিতঃ ॥” 

তিন দ্বার! উদ্ঘাটন না! করিয়া তিন্ঠী 

উচ্চ গ্রাটীর 'উল্লঙ্বন করিয়া কলিগগদেশ 
জ।ত গ্রাভী মধ্যে পতিত হয়েন। কেহ 

বলেন, মহাগাভু যে স্থানে থ।কিক্তেন 

সেই ঘরের তিনটি দ্বার ছিল। বহি্ডাগে 

কপাট রুদ্ধ থাকিত, মহাপ্রভু যাইবার 
মময় তাহারা আপনি উন্দুক্ত হইয়াছিল । 
গিংহ দ্বারে, শ্রীজগন্নীথের মন্দির গাবে- 

শের প্রথম দ্বধার। চটক পর্ধত, পুরীর 

নিকটস্থ তন্নাম। পর্বত। উপবনোদ্যান। 

জগন্নাথবললভ উদ্ান অথবা কু।ত্রম বশ 

ও বনভেদ। কীহা। কোথাও | বিতিন্তি, 

আদ্ধহত্ত বা বিগৎ ॥ ২৩ ॥ 

(১৪ প।) “এই মত অস্ভুতভ|ব******** 

পড়ে নিরন্তর ॥॥* এই ৪র্ঘথ পয়।রের 

ভ।বার্থ-বিলাপ, ছুঃখজনিত বাক্য। 

রায়ের, রামানন্দ রায়ের । নাটক, জগ- 

ন্াথবল্পভ নাটক। রামানন্দ রায় কৃত 

শ্ীজগন্নাগবল্লভ নাটকের তৃতীয়াঙ্কে 
রাধার প্রতি শশিমুখীর বাক্য শ্রবণ 

করিয়া মহাপ্রভু “কাহ। করে কাহ। পা" 
ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছিলেন। নচেৎ 

পর প্লোকোক্তির অপর সঙ্গতি দেখা 

যায় ন|। ্ীরাধাকে শশিমুখী বলিলেন, 

“নং পতিমপি ভজ্জতে রমণী । 

কেশরিণং কিমু কলয়তি হরিণী। 

রাঁধিকে পরিহর মাধবরাগময়ে ॥ 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাবাথ। ১৪ 

পতি, হীণ হইলেও রমণী তাহাকে 
ভজন] করে, হরিণী কি হিংহের শৌর্যয- 

বীর্ধ্য দেখিয়। তাহাতে অনুরক্তা হয়? হে 

রাধিকে,মাধবের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ 

কর। এমম্বন্কে লোচন দামের পদ যথা-- 

"রাধিকা হে, তুঁহু বৃথা কর অনুতাপ। 

শ্টামক নাম ছোড়ি, আন ভজ মুন্ারি, 

হামে করহ ধনিমাপ॥ঞ্র॥ 

তুয়। গুণ গাথি হাম, নাগর নিয়রে 

কহলি বিবিধ পরকার। 

গুনইতে কক হাম, নিঠুর সোই নাগর, 

না বুঝল পিরতি বেভার ॥ 

হাম গোয়ার, হাম বুঝল রে সখি, 

শুন তুহ' বচন সুঠাম । 

তুহ' বর নাগরী, রূপে গুণে আগোরি, 

হাসাওবি আপনার নাম॥ 

হৃদয় তু" অধীন, 

সরল হ+য় নহু কান। 

সুজন তুছ' রাই, কুজন সোই নাগর 

তাকর প্রেম গরল সমান ॥ 

বহু উতয়োল, ন! হই বর নাগরি, 

সহজে সহ লেহ কাজ। 

লোচন বচন, গুনহ বরমোহিনী, 

মিলব নাগররাজ ॥ 

আর মঝু বাণী শুনহ বর রাই। 

মাধবরাগ পরিহর ঘর যাই ॥ ফ॥ 

তুহ' বর নুন্দরী অথিলজগতনার। 

কুল-নীগ-খৈরয-ধরমে অপর ॥ 

পতিবরতাক এমত নহু রীত। 

নিজপতি ছোড়কে ন1 কুরু অনুচিত ॥ 

অরুতি পতি যদি হয় গুণহীন। 

তবু কুলকামিনী তাক অধীন॥ 

কেশরী অলথি ন| ভূলত হয়িণী। 

দুশীতল চাদ ম! ভজত নলিনী ॥ 

অঞ্জন সদৃশ, 



ই 

ফুলবণিতাগণ এমত বেভার। 

পরপুরুষাধিগমন ছুরাচার ॥ 

এন শুনি নাগরী হওল উদাস। 

আশ্বাস করতঃ দীন লোচনদাপ ॥* 

রায়ের এই শীত শ্রবণ করতঃ মহাগ্রভৃ 

উদাান হওতঃ “প্রেমচ্ছেদ* এই শ্লোক 

পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ৪॥ 

(১৪ পা) “প্রেমচ্ছেদরুজ ইতি ।” 

এই দ্বিতীয় শ্লোকের তাৎপর্য গ্লোকার্থে 

গ্রকাশ 'আছে। গ্রন্থকার “উপজিলে 

প্রেমান্কুব* ইত্যাদি পয়ারে এই শ্লোকের 

অর্থ করিবেন। ইহার অথ প্রকাশক 

লে।চনদ।মের একটি পদ আছে যখ|-- 
সথি ছে কি কহব সে সব ছুখ। 

আমার অন্তর, হয় অর জর, 

বিদরিয়। যায় বুক ॥ ঞ্॥ 

প্রেমের বেদন, ন। জনে কখন, 

নিয় নিঠুর হরি। 

কুলিশ সমান, তাহার পর।ণ, 

বধিতে অবল। নাদী ॥ 

প্রেম ছুরাচার, না! করে বিচার, 

গ্বানান্থ'ন নাহি জানে। 

সে শঠ লম্পট, 

নিশি দিশি পড়ে মনে ॥ 

হাম কুলবতী, নবীন! যুবতী, 
ক।নুর পিৰিতি কাল। 

তাহাতে মন, 

হদয়ে।হানয়ে শেল ॥ 

আন নাহি জানে, 

শুনলে! পন্নাণ নখি। 

"মের মনোছুখ, তুমি নাহি দেখ, 

আন জনে কাহ! লখি॥ 

কি দোষ তোমার, পরাণ আমার, 

সেছ মোর বশ নয়। 

কুটিল কপট, 

হইয়ে দারুণ, 

আনের বেদন, 

শ্রীপ্লীচৈতনম্তচরিতাখবত। [ দ্বিতীয় গরিচ্ছেদ। 

কানু বিরছেতে, বলিলে যাইতে, 

তথাপি গ্রাগ ন! যায়॥ 

নারীর যৌধন, 
যেন পল্মপত্রের জল। 

বিধি মোরে বাম, ন| হেরিল শ্রাম, 

আমার করম ফল॥ 

করি বিলপন, 

দিন ছুই তিন, 

সথীর সদন, 
সঙ্গলনয়ন ধনী। 

হেরিয়৷ লোন, 

কহে যুড়ি ছুই পাণি। 
আঙাম বচন, 

দ্বিতীয় শ্লোকের ভাবার্থ পর পয়ারে 

ঝলিতেছেন ॥ ২ ॥ 

(১৪) “উপজিলে প্রেমাঙ্কুর'***১১5* 

না রছে পরাণ ॥৮ এই গুম পয়ারের 

ভাবার্থ-্রীমহাগভু উক্ত “প্রেমচ্ছেদ- 
রুজ?* এই শ্লোকের অর্থ বলিতেছেন । 

“০োমচ্ছেদরুজোইবগচ্ছতি হরির্ণায়ং ইহার 

গর্থ করিতেছেন, “উপজিলে* ইতি। 

প্রেমের অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে যে সুখ 
এবং উৎপন্নপ্রেম ভঙ্গ হইলে যে ছুঃখ- 

পুর অর্থাৎ জুঃখরাশি হয়, আাবধান 

হেতু শ্রীকৃষ্ণ তাহ1 (ছুঃখান্ুভব ) পান 
করেন না। পান শঞ্জে ইহাই বোধিত 

হইতেছে, অনুভব দূরের কথা তৎ্মন্বন্ধে 

একেবারেই অজ্ঞাত। এখানে “অব- 

গচ্ছতি* এই ক্রিয়।র অর্থ “করে পান" 

অর্থাৎ অবগত হওয়া । যদি বল, পরীর 

নায়কশ্রেষ্ঠ রমিকশেখর, তিনি প্রেম- 

ভঙ্গের দুঃখ জানেন না কিরপে? 

ইহাতে বলিতেছেন, “বাহিরে” ইতি । 

মাবধান, বড় নিপুণ । প্রীরুঞ্কে রনিক-. 

শেখর দেখিতে বটে, কিন্তু তিনি শঠ 



মধ্যলীল। শ্লোকের ও পর়ারের ভাবার্থ। ২৯ 

ধলিয়। গ্োইীভঙ্গের দুঃখ জানেন না। ; এ স্থানে বিষাদের উৎপত্তি। অত 

শের লক্ষণ, তথাহি উজ্ত্বলে-_ 
শ গ্রয়ং বক্তি পুরোহন্তত্র বিপ্রিমং কুরুতে ডূপম্। 

নিগৃঢ়মপরাধঞ্চ শঠেহয়ং কথিতে! বুধৈ:।৮ 

যিনি সম্মুখে প্রিয়কার্যয করেন, 
পরোক্ষে অপ্রিয়কার্যা করেন এবং গুপ্ত 

অপরাধ করেন, পণ্ডিতের তাহাকে শঠ 

বলেন। শঠতা নায়কের একটি গুণ। 

রমপুষ্টির জনা গ্ররুষ্চ শঠতা করিতেন 

বাস্তবিক তিনি শঠ নহেন। এ সম্বন্ধে 

ভুরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হয়| কেহ বলেন, 
প্রেম, সমুদ্রন্ববূপ নির্কেদাদ্ি খঞ্চারি- 
ভাবগণ তাহ।র তরঙন্বরূপ। সমুদ্র 

হইতে যেমন তরঙ্গরাশি উদ্ভুত হই 
মমুদ্রকে বদ্ধিত করে, পশ্চাৎ তাহাতে 

মিশিয়া তত্মছপ হইয়া যায়; তদ্রপ 

প্রেমসমুদ্র হইতে নির্কেদাদি মঞ্যারি- 
ভাব উদ্দাত হষ্টয়া প্রেমকে বন্িত করে 

এসং তাহাতে মিশিয়া তৎম্বরূপ হইয়া 

যায়। এই স্থানে ঈর্ধাভাবের উদগাতি 

ইইল। ত্রয়স্ত্রিশৎ ভাবের মধ্যে না 

থাকিলেও অমর্ষে ঈর্ঝ।র অন্তর্ভাব করিয়া- 

ছেন। যর্দি বল, যদি এত দুঃখ তবে 

কেন প্রেম করিয়াছিলে 2 ইহাতে বলি- 

তেছেন, “হ। হা! বিপেঃ কা গতিঃ।” 

অর্থাৎ “নথি হে, না বুঝিয়ে ইতি। 
বিধান, বিধি । অর্ধাৎ ধিধাতা কাহ।র 

যেকি করেন, তাহা বুঝ! যায় না । যে 
হেতু “মুখ লাগি” ইতি । সুখ, হইবে 
বলিয়। শ্রীকৃষে প্রেম করিলাম, কিন্ত 
বিধাতার চক্রে দুঃখ হইল। প্রেম 

করিলে যেছুঃখ হয় তাহ! জানি না। 
৪১ 

বস্তর অপ্রাপ্তি, আরম্ড কার্যোর অশিদ্ধি, 

বিপদ ও অপরাধার্দি জনিত অনুতাপকে 

বিষাদ বলে। উপায় ও নহায়ের অনু- 

নন্ধান, চিন্তা,রো।দন বিলাপ, দীর্ঘনিশ্বায, 
বৈধ এবং মুখশে|ষাদি তাহার ক্িয়া। 
এ স্থানে অভীষ্নস্তর অগ্রাপ্তে হেতু অনু- 
তাপ। বিলাপ অন্ুভান। এইরূপণর্কত্র 

জানিবেন ॥ ৫ ॥ 

(১৪ প1) “কুটিল প্রেমা"**'*মারি 
উকাশিতে ।* এই ৬ষ্ঠ পয়ারের ভাবার্থ। 

যর্দি বল,নিজপতি বা অগ্য পুরুষ থাকিতে) 
শঠ পুরুষ শ্রীরুষে। কেন প্রেম করিয়া- 
ছিলে? তাহাতে বলিতেছেন, “ন চ 

প্রেম বা স্থানাস্থানমবৈতি।৮  অর্থ(ৎ 
“কুটিল প্রোমা* ইতি। অগেয়ান, অজ্ঞান। 
উকাশিতে শবের অর্থ কেহ বলেন, 

প্রকাশ করিতে । কেহ বলেন, খুলিতে 

ব৷ ছেদন করিতে অর্থ'ৎ গুণরূপ দড়ির 

বন্ধন ছেদন করিতে । অজ্ঞান কুটিল 
প্রেম যোগ্য বা অযোগ্য নায়ক জানে ন। 

এবং ভাল-মন্দ কিছুই বিচার করে না। 
অতএব অক্ঞানবশতঃ $রুঝ্ণের শঠত! 

ন] জানিয়।ই তাহাতে প্রেম হইয়াছিল। 

যদি বল, অজ্ঞানবশতঃ যে কম কনিয়া- 

ছিলে, এক্ষণে জ্ৰ/ন হইয়াছে। অতএব 

উরুষ্ের গাতি সেই প্রেম ত্যাগ কর 

ন।? তাহাতে বলাতচ্ছেল। তাহা হইতে 

পারে না; কেন না, 'ক্রুর শঠের” ইতি | 

শঠের গুণডোরে আমি হাচ্চে গলে বদ্ধ 

আছি, ত্যাগের ইচ্ছা থাকিলেও বঙ্ধন 

হেতু উহ! ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। 
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যত তা!গ করিতে ইচ্ছ। করিঃ গুণভোর 

তত আমায় বন্ধন করিতেছে ॥ ৬॥ 
(১৪ প।) “যে মদর্ন'**'''না লয় 

জীবন ॥* এই পা পয়ারের ভাবার্থ। 

একে প্রেমবিচ্ছেদ হেতু দুঃখভোগ করি- 

তেছি'তাহাতে আবার এ সময় মদন দুঃখ 

দিতেছে, এই অভিগ্রায়ে বলিতেছেন, 

“নাপি মদনে” অর্থাৎ “যে মদন" ইতি। 

তনুহীন, খরীরবিহীন। পরবধীণ, নিপুণ । 

পাঁচবাণশ-মশ্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, 

তাপন ও স্তস্তন। সন্ধেঃ সন্ধান করে। 

মদন পঞ্চবাণ দ্বারা বিরহিণীকে বিদ্ধ 

করতঃ একেবারে জীবন ন। লইয়া অর্জ- 

মৃতের ন্যায় দুঃখ দেয়। যদি বল, মদন 

তোমায় যদি দুঃখ দেয়, তবে তাহার 

গাতিকার কর না কেন? ইহাতে 

বলিতেছেন। “তনুহীন* অর্থ।ৎ মদনের 

যদি শরীর থাকিত তবে প্রতিকার করি- 

তাম অর্থাৎ প্রতিহার দিতাম ॥৭ ॥ 

(১৪ পা.) অন্যের যে ছুঃখ'*'ধৈর্যা 

করিবার ॥৮ এই ৮ম পয়ারের ভাবার্থ। 

যদি বল, প্রীরুষে যে প্রেম করিয়াছ, 

তাহাও ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং 

মদনকেও ্তিশে।ধ যখন দিতে পারিবে 

না, তখন ধৈর্যধারণ করাই কর্তবা। 

ইহাতে বলিতেছেন, অন্যো বেদ ন 

চান্যদুঃখমখিলং অর্থাৎ "অন্যের যে 

দুঃখ মনে" ইত্যাদি। অন্য জন কীহা 

লিখি, অন্য জনের কথা কি বলিব। 

একের মনের ছুঃখ অন্যের অনুভবের 
বিষয় হয় না। গ্রাকুষ্-বিরহ জন্য 

'আম।র সনের ছুঃখ যে কি পরিমাণ 

শ্রীশ্লীচেতন্যচরিতা মৃত । 
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[ খিভীর পরিচ্ছেগ। 

হইয়াছে, তাহা ন৷ জানিয়া *ধধ্য ধারণ 
করিতে বলিতেছ বটে, কিন্তু তা ধর! 
যায় না। এরূপ দুঃখ তোমার হইলে 

তুমিও কখন ধৈর্য্য ধরিতে পারিতে না 

বা আমাকে ধৈর্য ধরিতে বলিতে না। 
যাহারা আমার দুঃখে দুঃখিনী বলিয়া 

থাকে এবং সর্কদ| আমার নিকটে থাকে] 
মেই প্রিয় সখীরাই যখন আমার দুঃখ 

ন|! জনিয়। ধৈর্যধারণ করিতে বলি" 
তেছে, তখন অন্যে যে বলিবে তাহাতে 

আর আশ্চর্য; কি? অন্যে যাহারা প্রিয় 

মী নহে বা যাহাদের অপ্রাকৃত প্রেম 

হয় নাই। প্রাকৃত প্রেমের উৎকর্ষতাতে 
যখন ধৈর্য্য চলে না, তখন অগপ্রারকত 
পোম সন্বদ্ধে বক্তব্য কি? ৮॥ 

(১৫ পা) “কষ্ককুপা'**'**জীবে 

কোনজন ॥* এই ৯ম পয়ারের ভাবা, 

যর্দি বল, শ্রীরুঞ্ণ দয়ার সাগর, তিনি 

অবশ্তটাই একদিন তোমায় দয়া করতঃ 

তোমার দুঃখ বিনাশ করিবেন ॥ অত- 

এব তদাশায় জীবন ধারণ কর। 

ইহাতে বলিতেছেন, “সখি তোর” ইতি। 

হে যখি! তোর এ বচন বিফল। আমি 

ততদিন বচিলে ত? যে দিন গ্রীক 

আমায় অঙ্গীকার করিবেন, সে দিন 

পর্য্যন্ত কে জীবিত থাকিবে ? এই অভি- 

গ্রায়ে বলিতেছেন, “নে জখবনং বাশ্রুবং* 

অর্থাৎ জীবের “জীবন” ইতি । পদ্মপত্রে 

জলের ন্যায় জীবন চঞ্চল। জীবন 

থাকিলে, গ্রীক অঙ্গীকার করিবেন, 
কিন্ত জীবনের স্থিরতা প্রতিই বিশ্বাস 

নাই, যে ততদিন থাকিবে ॥ ৯॥ 
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(১৫ পা) “শত্তবমর...*'* দিন 

ঢুই চারি ॥" এই ১০ম পঞ্জাবের ভাবার্থ। 

যদি বলঃশতবৎমর পর্যান্ত 'এখনও জীবনা- 

সের সময় আছে, অতএব কিছুদিন 

পরেই ভ্রীরুষ্জ তোমাকে অঙ্গীক।র করি- 

বেন। ইহাতে বলিতেছেন, “দ্বিত্রীণ্যের 

দ্রিনানি যৌবনমিদৎ অর্থাৎ “নারীর" 

ইতি। মনোহারী যৌবন ন! থাকিলে, 
পত্রীরধ আর অঙ্গীকার করিবেন না 

অর্থৎ মনুষ্াজীবন শতবতমর স্থায়ি 

হইলেও, কৃষ্ণস্বখ হেতু যৌবন অক্লাদিন 
স্থায়ী অর্থাৎ অমার যৌবনের পর প্রীরুষ্ণ 
আগিলে, কি দিয়া তাহার সেবাস্ুখ 

মম্পাদন করিব ॥ ১০ ॥ | 

(১৫ পা) “অগ্ত্রি যেন নিজ"***** 

সমুদ্রেতে ভারে ॥* এই ১১শ পয়ারের 

ভাবার্থ। যদ্দি বল, প্ীকুষ্চ কিরূপে পর- 

নারী বধ করেন। ইহাতে বলিতে- 

ছেন, “অগ্নি যেন” ইতি । নিজধাম, 

নিজরূপ | অভিরাম॥ মনোহর | ভারে, 

ডুপাইয়া দেন। অগ্রি যেমন নিজের 
মনোহর-ন্গপ দ্বারা পতঙ্গকে আকর্ষণ 

করতঃ তাহার প্রাণবিনাশ করে, তদ্রপ 

প্রীরুন্* নিজগুণ দ্বারা নারীগণকে আকর্ষণ 

করতঃ বধ করে। দুঃখ মমুদ্ে ক্ষেপণই 

তার নারীবধে মাবধানতা ॥ ১১ ॥ 

(১৫ পা) “এতেক বিলাপ****** 

শ্লোক কৈল পাঠ ॥* এই ২২শ পয়ারের 

ভাবার্থ। গ্রন্থকার মহাপ্রভুর পর শ্লোক- 

বলিবার প্রস্তাব করিতেছেন, “এতেক' 

ইতি। বিল্লাপ,ছুঃখজনিত বাক্য । বিষাদ, 

অনুতাপ। উথ|রিয়া, খুলিয়া ॥ ১২ ॥ 

(১৫ পা) “ভ্রীকষ্তরূপেতি।* এই 

তৃতীয় শ্লোকের তাৎপর্য গ্নোকার্থে 
প্রকাশ আছে। গ্রন্থকারও ইহার অর্থ 

পর পয়ারে করিতেছেন। বিমাদভাবে 

মহাপ্রভু ষে শ্লোক বলিয়াছেন, তাহ! 

এই শ্লোক। বিষাদভাবের লক্ষণ, যথা 

রসাস্বৃতপিস্ধৃতে-- 

"ইষ্টানবাণ্তি প্রার্ধ কার্যযলিদ্ধি বিপত্তিতঃ। 

অপরাধ।দিতোহপি স্যাদন্থুতাপে। বিষ্নত| ॥ 

অত্রোপায়সহায়ানুলন্ধি চিস্ত! চঈ রোদনম্। 

বিলাপন্ব।ন বৈবণ্যযুখশে(ষাদয়োইপি চ॥* 

ইষ্টের অগ[প্ডি, গারন্ধকার্যের 

অনিদ্ধি, বিপদ ও অপরাধ-বশতঃ অনু- 

তাপ ও বিষণ্নতা তাহাকে বিষাদ বলে। 

ইহাতে উপায়, সহায়, অনুমদ্ধান, চিন্তা, 

বিলাপ, শ্বাম, বৈবর্ণয, ও মুখশুকফাদি 

হইয়া থাকে ॥৩। 

(১৫ পা) “বংশীগানাম্বতধাঁম..**** 

মকল বিফল ॥” এই ১৩শ পয়ারের 

ভাবার্থ। মঙ্নাপ্রভুর কথিত গ্লেকের 

আর্থ করিতে ভরাকুষের রূপাদি পাঁচগির 

মেবা ব্যতীত নিজের চক্ষুরাদি পাঁচগী 
ইন্দ্রিয়ের ব্যর্থতা বলিবার জন্য প্রথমে 

চক্ষুর ব্যর্থতা বলিতেছেন, বংশী” ইতি 

বংশী-গান।ম্বৃত-ধাম, বংশীর গানরূপ 

অম্বতের বামস্থান। লাবণ্যাম্বতজদ্ম- 

স্থান, সৌন্দর্যযরূপ অম্ুতের জন্মস্থান 

অর্থাৎ লোকে ষে কিছু মৌন্দর্য্য আছে, 
তাহা সেই গ্রীমুখচন্দ্রের ছটার কিঞ্চিৎ 
আভাপমাত্র ! কেহ বলেন, লাবণা এই 

হব্দটি লবণ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 

যেমন লবণাস্থৃতে ঢাক্চিকা ছটা থাকে, 
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৩প্রপ রূপের চাকৃচিকাকে লাবণ্য বলে। 

পড়, পতিত হউক । যে নয়ন ভ্রীকৃষ্মুখ 
দর্শন করে নাই, তাহ! ব্থ1 শ্লোকোক্ত 

শেন ঢরনদ্রর়ের অর্থ করিতেছেন, "গখি 

হে ইতি। জীরষ্দর্শন।দি ব্যতীত 

আম।র দেহাদি যকলই রুথা। এখানে 

“নকল” এই পদে শ্লোকোক্ত “অহানি” 

পদেবও অর্থ হইয়াছে, অর্থাৎ দ্রিবম 

মকলও নার্থ ॥ ১৩ ॥ 

(১৭ পা) “কুকের মধুর... ভঙ্গ 

অমান ॥৮ এই ১৪ ও ১৫শ পয়ারদ্বয়ের 

ভাবার্থ। কর্ণের ব্যর্থতা বলিতোছেন, 

“কের” ইতি | তরক্ষিণী, নদী । শ্রবণে, 

কর্ণে। কানা কড়ির ছিদ্র যেমন কোন 

কার্ধযকর হয় না, গ্রাত্যুত লোকে 
তাহাকে শগ্তাহ্য করে, তাহার বিনিময়ে 

দ্রন]্দি পাওয়| যায়না; তর্ষপ অস্বভ- 

নদীকুপ ভীকফের মধুর বাক্য যে কর্ণে 
বেশ করে মাই, তাহা অকিঝিৎকর। 

ন।ণিকার ব্যর্থতা দেখাইতেছেন, পম্বগ- 

মেই। কষ্জের অঙ-গন্ধ। 

তাব, স্বগনাভি ও শীলপঞ্ছের সম্মিলন- 

জাগত তুগর্ধ। যার যে শানার। 

ভষ্্র+ লৌহাদি জারণ নিগিত্ত চর নির্দদাত 
যন্্রবিশেষ, জীতা ইত্তি ভাষ।। ভঙ্জার 

শ্ব।নাদিথকিলেও যেমন কোন অুগঞ্ধ 
গ্রহণ করিতে উহ। মমর্থ হয় না, কেধল 

ভন্ম।রশিতে ব্যাপ্ত হয় এবং নিরন্তর 

অধিতাপ গ্রহণ করে; তদ্রপ যে নাসা 

বুষ্ণাঙগ-গন্ধ গ্রহণ ন। করিয়া প্রারুত গন্ধে 

মুগ্ধ হয়, মে কেবল ভুর্দামনারূপ ভস্ম- 

রাশিতে পরিনত হয় এপং গর্কাদা 

মদ* ইতি। 

ব্রীপ্লীচৈতহ্বাচরিতান্বত। [ছ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 

আধ্য।ত্িক!দি তাপত্রয়ে দহমান হয়। 

এইহেতু বলিলেন, “তার নানা ভন্ত্রার 

সমান 0১৪ ১৫ ॥ 

(১৫ পা) “রুষ্ণের অধরামৃতি-**... 

লৌহ নম জানি ॥” এই ১৬শ ও ১৭ 

পয়ারদ্বয়ের ভাবার্থ। জিহ্বার ব্যর্থ চ। 

বলিতেছেন, “কিষের” ইতি । সুধানার 

স্বাদু বিনিন্দন, যে পর্যযম্ত শ্রীরুষের 

অপরাম্বত, গুণ ও চরিত্রের আম্বাদন ন] 

করে, মেই পর্যযম্ত সুধামারের প্রশংম! 

করে, কিন্ত রুষের অধরাম্বত পান ও 

গুণ-চরিতের বীন্রন করিলে, তখন উহার 

নিকট মুধা হেয় বলিয়া নিন্দিত হয়। 

ভেক জিহ্ানম, ভেক যেমন স্ুমধুব 

জলরাশিতে বাম করিয়।ও তাহ।র জিহ্ব 

কর্দম|ক্ত জল পান করে; তদ্রুপ 

যে জিহপ। কুষের অধরম্বত পান এ 

করিয়া কর্দম সূুশ গ্।কুত রশের আশ্ব।- 

দন কবে, তাহাই ভেক জিহন।নম। 

গখবা--ভেক জিহ্বা ষেন হরিগুণ কীর্তন 

ন। করিয়া স্বীয় শব্দ দার! শিজশকু 

এর্পকে আহ্বান করতঃ তাহার কবলে 

নিপতিত হইয়া গ্রাণ হ।রায়; তদ্দপ যে 

জিহ্ব। ক্ষ্গুণ চরিত বীন্ঠনে পরাস্জুখ 

হইয়া বিষয়বার্তী বীর্তন করতঃ কাল- 

নর্পকে আহ্বান করিয়। তাহার কবলে 

পতিত হইয়া নিজজীবনে বঞ্চিত হয়, 

"মন রমন| ভেক জিহ্বামম। কেহ বলেন, 

ভেকের জিহবা না থাকায় তাহার মহিত 

উপমাই হইতে পারে না, তাহা নহে, 

তেকের জিহ্বা আছে, কিন্তু তাহাতে 

কেন রম গ্রহণ করিতে পরে .ন]। 



মধ্যলীল |] শ্লোকের ও পয়ারের ভাবাথ। ২৫ 
০০০০০০০১৪সস  ৯স্প পপাা 

ভ্বগিঞ্জিয়ের ব্যর্থতা বলিতেছেন, “ফুফ 

কর" ইতি । করপদনতল, করতল ও 

পদতভল। যেনস্গর্শ মণি, প্রীরুষের হস্ত 

ও 

তাহ স্পর্শ করিয়া স্বশীতল হয়, সে 

আবার অন্যকে শ্ুশীতল করে । অথবা, 

স্গর্শমণি যেমন লৌহকে সুবর্ণ কাবে, 
তদ্ধপ কুষ্ণাঙ্গম্পর্শে কুজার শ্যায় প্রারুত 

দেচও অপ্রারুত হয়। বা ভীরুম্ঃ-কর- 

পদতল স্পর্শে তাপিত ব্যক্তিও অুশীতল 

হয়। তার স্পর্শ, রুঞ্-করপদতল স্পর্শ । 

গণি, গণনা করি । কর্দ্দকারেরা কঠিন 

লৌহকে যেমন দ্ধ করতঃ ভাতুড়ীর 

আঅ[ঘ(ত করে; তদীপ যাহার কুঁষকদ- 

পদতল স্পর্শ নাই, তাহার সেই বপু মায়! 

কতৃক ত্রিতাপে দগ্ধ হও হ$ কাম ক্রোপা- 
দির পদাণাত গাণ্ড হয়। এই হেতু “সেই 

বগু লৌহমম জানি বলিলেন ॥ ১৬।১৭ ॥ 

(১৫ প।) “কবি এত" পড়ে এক 

শ্রোক 0৮ এই ১৮শ পয়ারের ভাবার্থ। 

মহাঞতভুর কথিত পর শ্লোক বলিপাল 

প্রস্তাব গাকাশ করিতে গ্রন্থকার বলিঙে- 

ছেন, “করি এত" ইতি । বিলপন। দুঃখ 

জনিত বাক্য । না, ুংখ ত্রাস এবং 

'গপরাধাদিতে আপনাকে নিরুষ্টজ্জান। 

চাট, হৃদয়ের অপটুতা, মলিনতা? চিন্তা, 

বং'অঙ্গের জড়তাদি টদন্যের কার্য্য। 

নির্ধেদ ॥ মহাত্তি, বিচ্ছেদ, ঈর্মা এবং 

মদ্বিবেকাদি দ্বারা নিজের অবমানন]। 

অবমাদ, অবমন্নতা ॥ ১৮ | 

(১৬ পা)*যদেতি।* এই ৪র্থ শ্লেকের 

ত/ৎপর্যয খোকার্ে প্রকাশ আছে। গ্রন্থ- 

পদ্তুল এমনিই শীতল যে, যে ব্যক্তি | 

কার পর পয়ারে ইহার অর্থ করিতে" 

ছেন | পড়ে এক শ্লোক” তাহা এই 

শ্লোক) মহাগভু দৈন্য।দি ভাবে এই 
শ্লোক বলিয়াছেন ॥ ৪ ॥ 

বেশ 

সকল ॥' এই ১৯শ ও ২০শ *ংদাণদয়ের 

ভাবার্থ। “দা যাতে দৈব(দিটত।” 

শ্লোকের অর্থ করিতেছেন, “যে কালে” 

ইতি। বেকলে, জাগ্রদবন্থায়। শ্বপনে, 

স্বপ্পাবস্থায় ব| অকণ্মাৎ গ্রাভার হইয়া 

ছিলেন । বংশীবদন বলাতে ন-কৈশো- 
রের অভিব্যর্তি শুচিত হইল । আনন্দ 

আর মদন মন হরণ কর।তে শীরুষদর্শ 

নের বাপ! আঠএব তাহারা 

বৈরী (শঞ্)। নেত্র ভরি, চগ্ষু পূর্ণ 

করিয়। অর্থ/ৎ গশা নিরত্তি করিয়।| 

মন নংযোগেই বন্ত গ্রহণ হয়,কিগ্ত মদন 

ও 'সানন্দ গ।ম।র মন হরণ করাতে নেত্র 

ভরিয়। শ্রীরষঃ দর্শন করিতে পারি নাই। 

শলোকোক্ত পুনযন্মিগিতি।” 

'গর্থ করিতেছেন, পুনঃ দি 

ঘটী, দ। 

হইলে। 

চরণের 

ইতি । 

কণ)৯-গ্টাদশ শিমেমে এক 

কাষ্ঠা, ভ্িশ কা্ঠ।য় এক কল, তিশ কলায় 

এক ক্ষণ। পল, দণ্ের যষ্টিভাগের এক 

ভগ । আঅকল। ণদণাদি। “কোন 

ক্ষণ এখানে কর্ুপদ । আয শর্ন- 

মময়কে বু তত্র করিয়। রাখিব "অর্থাৎ 

এবার পারুষ-দর্শন পাইলে মদন ও 

অনন্দকে দৃণীভুত করিয়। তাহাকে 
অ।শানুরূপ দর্শন করিব ॥ ১৯1২০ ॥ 

(১৬ পা) “ক্ষণে বাহ" শ্লোক 

উচ্ারয় ॥' এই ২১খ, হইতে ও ২৩শ 



হ্৬ জা শ্রাচেতন্চারতাত। ! দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
সাহারার 

পয়ার ত্রয়ের ভাবার্থ মরল। ক্ষণে বাছা 

. হৈল মন, ক্ষণকাল মনের বাহানুমন্ধান 

হইল | দুইজন,ম্বূপ গে|ম্বমী ও রামা- 

নন্দ রায়। আমি না চৈতন্য, এই “না” 

শব্দটি গস্নার্থে আমিত সচেতন অর্থাৎ 

জাগ্রদবহ্থায় আছি? প্রলাপিনু, অনর্থক 

বাকা কহিলাম। “শুন” ইতি। দরিদ্র 

ব্যক্তি ধনাভাবে পরিবারবর্গকে প্রতি- 

পালন করিতে না পারিলে সেই পরিবার- 

বর্গ যেমন রথা হয়, তদ্রপ জ্ীরুষপ্রেম- 

ধন অভাবে আমি দরিদ্র। অতএব 

তদভাবে আমার জীবন ও দেহাদিকে 

আমি সুখী করিতে না পারায়, তাহার! 
রথা হইয়াছে। গ্রন্থকার বলিতেছেন, 

“পুনঃ কহে হায় হায়।” যদ্দি বল, জ্ীকিষ- 

প্রেমধন আমার আছে। মহাপ্রভু 

তাহার অভাব দেখাইতেছেন, “আন 

স্বরূপ” ইতি | ২১--২৩॥ 

(১৬ পা) “কই আবরহিঅমিতি।* 

এই পঞ্চম শ্লোকের তাৎপর্য্য গ্রন্থকার 

পর পয়ারে প্রকাশ করিতেছেন । মহা- 

প্রভু এই শ্লোক ছারা নিজ প্রেমের অভাব 
দেখাইতেছেন। অবহিথাভাব প্রকাশ 

করতঃ এই শ্লোক বল্িলন। তথাহি 

রসাম্বতপ্লিন্ধু ৪ লহরী-__ 
অনুভাবপিধানারঘোইবহিখভাব উচাতে 1৮ 

অনুভাবকে গোপন করিবার নিমিত্ত 

ভাবকে অবহিথা বলে ॥২॥ 

(১৬ পা) “অকৈতব*****কেহো। 

না জীয়য়॥”? এই ২ঃশ পয়ারের 
ভাবার্ঘ। “কইঅব" শ্লোকের অথ করি- 

তেছেন, অকৈতব ইতি। কৃষ্গ্রেম 

এবস্বিধ শুদ্ধ বস্ত যে তাহাতে ম্ব-স্ুখ 

কামনারূপ মালিনা থাকে না এবং উহা 

মনুষ্লোকে হয় না। তদিষয়ে দৃষ্টান্ত 

দিতেছেন, “যেন জাগুনদ হেম |” জঙ্থু- 

নদ জাত স্থুবর্ণের নাম জান্ুনদ হেম। 

ইহাতে কিছুমাত্র মালিনা থাকে না এবং 
ইহ! পাতালে জন্মে, মনুষ্যলোকে জন্মে 

না। কৃষ্টগ্রেম নৃূলোকে হয় নাঃ এই 

কথার আপাততঃ প্রতীয়মান অর্থ দ্বার! 
সেই প্রেমের অত্যন্তভ-অভাব গাতিপন্ন 
করা হইল | শ্রীকুফ-প্রেম-লুন্ধ সাধকগণ 
ইহাতে নিরাশ হইবেন বলিয়া, পুনরায় 

বলিতেছেন, “যদি হয়” ইতি । প্রেম- 

লুরধ বাক্ঠির কুষ্ণ-প্েমার সহিত যদি 
যোগ হয়, তবে তাহার সঙ্গে আর 

বিয়োগ হয় না। বিয়োগ হইলে কেহ 

বাচেনা। ইহা দ্বারা কুষ্খ-প্রোম মহ] 

আদরের বস্তু ইহাও বলা হইল। না 

জীয়য়, জীবিত থাকে না ॥ ২৪ ॥ 

(১৭ পা) “এত কহি'**..*লাজ বীজ 

খাঞা |” এই ২৫শ পয়ারের ভাবার্থ 

মরল। গ্রন্থকান বলিতেছেন, 

ইতি। প্রভুক্ত বাক্য “আপন হৃদয়” 
ইতি। অদভূত। অশ্তটর। দোহে, 

স্বরূপ ও রামানন্দ । যদি বল, অবহিথা- 

ভাবে ক্রন্দনাদি কেন? তাহা স্ব-সৌভাগ্য 
প্রাকাশ জন্য ॥।২৫॥ 

(১৭প্রা) পন প্রেমেতি। এই 
ষষ্ঠ শ্লোকের তাৎপর্য গ্রন্থকার পর 

পয়ারে প্রকাশ করিতেছেন । ন্ব- 

মৌভাগয প্রাকাশ জন্য ক্রন্দন :?করি, 

ইহা বলিতে মহাপ্রভু এই শ্লোক বলেন। 

"এত* 



মধ্যলীল|। ] শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্থ। | ২৭ 

“শ্লোক পড়ে “অদভূত' তাহা এই 

ক্লোক 1৬ ॥ 

(১৭ পা) পরে শুদ্ধপ্রেম"**ত" 

জ[নিহ নিশ্চয়” এই ২৬শ পয়ারের 

ভবার্থ। মহাপ্রভু কথিত ক্লোকের অর্থ 

করিতেছেন, পুরে ইতি । গুদ, স্ব 

সখবাসনাশুনা। কপট, ম্ব-স্থুখবাননা- 
বিশিষ্ট । রুষ্ণপায়, শ্রীক্লষ্চচরণে | ভীরু ষ- 

চরণে গুদ্ধ গ্রোমগন্ধ দূরে থাকুক, কপট 
প্রেমবন্ধনও নাই । প্রোম যদি নাই, 

তবে ক্রন্দন কর কেন? ইহাতে বলি- 

তেছেন, “ক্রন্দামীত্যাদি ॥ অর্থাৎ "তবে 

যে” ইতি। সৌভাগ্যাতিশয্য জানাইবার 
জন্য ক্রন্দন করি, প্রেম জন্য নহে ॥২৬॥ 

(১৭পা) "যাতে বংশীধ্বনি'**ত*, 

করিয়ে ধারণ ॥* এই ২৭শ পয়াবের 

ভাবাথ। কপট প্রেমবন্ধের অভাবের 

কারণ বলিতেছেন, “বংশীবিলাীত্যাদি” 

অর্থাৎ “যাতে ইতি । যাতে বংশীধ্বনি 

সখ, যে মুখচক্দ্রের বংশীধ্বনিতে আমা- 
দের সুখ হয়। না দেখি, না দেখিয়া 

অণলম্বন, বিষয়ালম্বন অর্থাৎ আরুষ। 

যে মুখচন্দ্রন্থিত বংশীর শরব্দরূপ অম্বতে 
আমাদের সুখ হয়, এরূপ ভ্রীরুচমুখ- 

চঞ্রিমা না দেখিয়াও, যদি সেই মুখচক্ 

প্রেমের বিষয় না হয়, অথচ নিজদেহে 

গ্রীতি করি; তাহা হইলেই গ্ীরুষেঃ 

আমার কপট প্রেমবন্ধনের অভাবও হই- 
তেছে অর্থাৎ .নিজ-সুখ নিমিত্ত যদি 

গ্রীকঞ্ে প্রেম করিতাম, তবে শ্রীকৃষে। 
কপট প্রেমবন্ধন থাকিত, তাহাঁও যখন 

নাই, সুতরাং কপট প্রেমবন্ধনাভাব 

461 হইল। “নজ দেহ" ইতি। নিজ-দেছে 

যে প্রীতি করি, তাহ! কেবল অর্থাৎ কপট 
প্রেমশুন্য শুগ্ধীকামের রীতি অনুযায়ী । 

কামভোগের নিমিত্ত যে প্রাণধারণ। 

তাহ] কীটতুল্য অর্থ1ৎ কীটের ন্যায় ছেয় 
প্রাণধারণ করিতেছি ॥ ২৭॥ 

(১৭ পা) “কষপ্রেম'** ১৮ মমি 
বিন্দু॥' এই ২৮শ পয়ারের ভাবার্থ। 

শুদ্ধণ্রেম কি, তাহ] বলিতেছেন, “কুষঃ 

ইতি। শুদ্ধ গঙ্গাজল, ভূণকর্দমাদিরহিত 

শরৎ-কালীয় নিম্দল গঙ্গাজল। নির্দল 

গঙ্গাজল যেমন স্বাদ্ধু ও মংসারমোচক, 

তদ্রপ স্ব-সুখবাধনারহিত নির্মল রুষ- 
প্রেম স্বাদ ও মংসারমোচক। অগুগগা 

গঙ্গা্জল যেমন মংসারমোচক কিন্ত স্বাদ 

নহে, তদ্ধী শ্বস্বুখবামনাযুক্ত কৃষ্ণ প্রেম 

মংসারমোচক কিন্তু ম্বাছু নহে। যদি 

বল, নিম্মল প্রেমে শ্ব-স্খব|ননা কিরূপে 
গুকাশ পায়? ইহাতে বলিতেছেন, 

“নির্মল” ইতি । মশী, কালিমা । গুজ 
বন্ত্রে যেমন কালিমা"বিচ্ছু আপনিই 

গ্রকাশ পায়, তদ্জরপ নিশ্মল প্রেমে বা 

অনুরাগে অন্য দ।গ (ন্বমুখবাসনারূপ- 

চিহ্ন ) লুকায় না. উহা আপনিই প্রকাশ 
পায় ॥ ২৭॥ | 

(১৭প।) 'গুদ্ধপ্রোম'..*অস্ভুত 

চরিত।” এই ২৯শ পয়ারের ভাবার্থ। 

যদি বল, সেই গুদ্ধপ্রেমে যদি নিজসুখ 
নাই, তবে তাহাতে কি সুখ? ইহাতে 
বলিতেছেন, “শুদ্ধ” ইতি। গুদ্ধপ্রেম 

$সমুদ্রতুল্য বলিয়া উহার সুখ কহিবার, 
যোগ্য নহে। তথাপি সেই সিঙ্কুর এক 



২৮ 

বিন্দু পাইলে ব|উলে ( বাতৃল হইয়া ) 
তাহার বলে, এবং তাহার এক বিন্দু,তই 

বাঙুল জগৎ প্ল।(বত করে অর্থাৎ জগতকে 
প্রেমে সুখী করে। অতএব ইহ। বলিলে, 

কে পাতিয়ায় (বিশ্বাম করিবে) অর্থাৎ 

শুদ্বর-প্রোমের যেএকপিন্ছু লাভ করিয়।ছে, 
মেই বিশ্বান করিবে, অন্যের বিশ্বাম 

হইবে না॥ ২৯ ॥ 

(১৭ পা) “এই মত", 'একত্র 
মিলন ॥” এই ৩০২ ও ৩১ৎ পয়ারদ্ধয়ের 

ভাবার্থ। দিনে দিনে, গতিদিন। 

যদি বল, এরূপ প্রেমে বড়ই কষ্ট দেখি- 
তেছি। অতএব কষ্টজনক প্রেমে প্রয়ে!- 
জন কি? ইহাতে বলিতেছেন, “বাহিরে* 

ইতি। বিষ-স্থালার ন্যায় বাহিরে দুঃখা- 
নুভব হইলেও মনে মহ! আনন্দ থাকায় 
কোনই কষ্ট নাই পরস্তব সুখই হয়; যে 
হেতু স্বখ দুঃখ মনোধন্ম। যে প্রেমে 
বাাহরে দুঃখান্ুভব হয় এবং ভিতরে 
আনন মুভব হয়, তাহার আবন্বাদনের 

প্রকার দেখ[ইতেছেন, "তপু ইক্ষু” ইতি। 
তপ্ত ইক্ষু চর্দণের স্বাগতা বৃদ্ধির জন্য 
উ্ণতা নিষিত্ত মুখদাহ হইলেও যেমন 
তপ্ত ইক্ষু-চর্বাণকারিগণের অপরিত্যক্ত 
এবং উপাদেয় । তদ্দপ কৃষ্চ-প্রেমানন্দ 

ব্বাহুতাধিকোর হেতু বলিয়া বিষ-স্বালাময় 
খিরহ থাকিলেও প্রেমিকগণের অপরি- 
ত্যক্ত এবং পরম উপাদেয়। ইহাই কুঁফ- 
প্রেমের অদ্ভুত চরিত্র। এই প্রেম ধার 
মনে কাশ পায়, সেই ব্যক্তিই ইহার 

বিষাস্থবতের একত্র কিরূপ মিলন এবং 

ইহার বিক্রম অর্থাৎ আস্বাদন বুঝিতে 

শ্রীপ্ীচৈতম্চরিতামুত। 

' পগরুড়ের” ইতি । 

[ ছিতীয় পরিচ্ছেদ। 

পরেন। অন্যেপারেশ না বা বাকা 
দ্বারা ইহা ব্যক্ত হননা। অথবা রুঁফ- 

প্রেমের অদ্ভুত চরিত্র বলিয়া, ছুঃখও সুখ- 
রূপে অনুভাবিতত হয় ॥ ৩০1 ৩১॥ 

(১৭ প) “পড়াভিরিতি।* এই 
গতম শ্লোকের তাত্পর্যয জাকার্থে গুকাখ 

আছে । “মেই প্রেমা যার মনে" এই 

পয়র প্রমাণ এই প্লেক। বিষায়ত 
মিশ্রিত কুষ্-বিষষক প্রেম সর্বদা জাগ- 
রিত থাকে, একবারও নিদ্রিত হয় ন] 
অর্থাৎ ক্ষণকাঁলও মন হইতে অপমারিত 
হয় না। বাচক শব্দের অভাব হেতু 
প্রেমের কথা বল।ও যায় না, কেবল 

অনুভব হইয়া থাকে । এই গেমের 
পথ শ্রীকুষে। অনুরাগ-বিশিষ্ট জনেরই 
গোটরীভূত হয়। গুক্ম বা উত্তর দ্বার 
গণ) কেহ ইহার পথ জানিতে পারেন 
না। ক্ুক্*বিচ্ছেদ উপম্থিত হইলে কণ্টব- 

বিদ্ধ ব্যথার তুল্য অনুযায়ী শক্তিবিন্ধ 

ব্যথার ন্যায় এই প্রেমের জ্ঞান হয়। 

কুষ্ক-মংযোগ উপশ্িত হইলে, এই প্রেম 

অশ্বত মাধুর্য্ের অহঙ্কার বিনাশ করে 1৭॥ 

(১৮ ”) “যে কালে******অশ্রজলে ॥” 

এই ৩২ৎ ও ৩৩ পয়ারদ্বয়ের ভাবখার্থ 

সরল আছে। গ্রন্থকার মহাপ্রভুর প্রী- 

বষ-বিষয়ক অপর বিরহদদশ। বলিতেছেন, 

“যে কালে” ইতি । শ্রীরাম, জ্রীবলরাম। 

মহাপ্রীভু বলিতেছেন, “মকল”” ইতি। 

পদ্মলোচন্, জগন্নাথ । আনন্দের কি 

কহিব বলে, গে আনন্দের বল ( উচ্ছন) 
কি বলিব? গ্রন্থকার বলিতেছেন, 

গরুড়ের শহিধানে, 
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মিজগন্লাথের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরের পূর্ন- 
তাগে গরুড়ের সন্ত আছে, তদুপরি 

গরুড়ের মৃত্তি স্থাপিত আছে। মন্লিধানে, 
নিকটে । সেই স্থানে দগ্ডায়মান থাকিয়া 
মহাগ্রড়ু পরাতিদিন জগন্নাথদেবকে দর্শন 

করিতেন। নিম্নখালে, এ স্তস্তমূলে 
অদ্যাপিও একটি গর্ত রহিয়াছে ॥৩২৩৩ 

(১৮ পা) “তাহা হৈতেত১৭, 

পড়িতে ॥* এই ৩৪২ হইতে ৩৬ৎ পয়ার 

পর্যন্ত ভাবার্থ মরল। তাহা হৈতে, 
গরুডস্তস্তের নিকট হৈতে | পুথিবী- 
লেখন, মাগি খোঁটা, এইটি চিন্তার কার্যয। 
কুরুক্ষেত্রে জ্ীরাধার দীরফিলনান্ত- 
ভাবে মহাপ্রভু বলিতেছেন, “হা হা" 
ঈতি। হাহা শব্দ খেদবাকা । অভী- 

টের অপ্রাপ্তি ও অনিষ্ঠের প্রাপ্তি জনিত 
বিচারকে চিন্তা বলে। শ্বাম, অধো- 
মুখতা, ভূমিলিখন, বৈবর্ণয, উগ্নিজ্রতা, 
বিলাপ, উত্তাপ, ক্ূশতা, কম্প ও দৈন) 

প্রভৃতি তাহার অনুভাব। গ্রন্থকার 

মহাপ্রভুর পরশ্লোক বলিবার প্রীস্তাব 

প্রকাশ করিতেছেন, “উঠিল* ইতি। 

ভাবাবেগ, ভাবের প্রাবলা। উদ্বেগ, 

মনের কম্প। নিশ্বাম, চাঁপল্য ত্তস্ত, 

চিন্ত, অশ্র,বৈবর্ণয ও ঘর্্ম প্রভৃতি তাহার 
কার্ধয। এই উদ্বেগ প্রোধিত ভর্তৃকা 
নায়িকার তৃতীয় অবস্থা। প্রোধিত 

ভৃঙ্ভকা, বিদেশগতা স্বামী ॥৩৪-৩১| 
(১৮ পা) অমূনীতি” এই অষ্টম 

ম্নেকের তাৎপর্য প্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। নানাঙ্জোক, তন্মধ্যে এই 
শ্লোক। ঞরাধ। বিরহারিস্থালীয় উদ্ধিযা 

রি ৪8% ৫ 

প্লোকের ও পয়ারের ভাবাথ। ২৯ 

হইয়া! ক্ষণকালকেও বহুদিন বোধে 
অত্যন্ত দুঃখ বশতঃ যে প্রলাপ করিয়া- 
ছিলেন, গ্রন্থকর্ত। তাহাই বর্ণন পূর্বক 
কহিতেছেন, "অমূনীতি” অর্থৎ অহো- 
রাত্র দিনের মধ্যে যেক্ষণ সকল আছে, 
তাহা কোটিকল্প বলিয়া বোধ হইতেছে, 
হায়! তোমার দর্শন ব্যতীত আমি ইহা 
কিরূপে অতিবাহিত করিব, তাহার 

উপায় বল। যদি বল, তোমরা যদি 

অনঙ্গে তপ্ত হইয়াছ, তাহা হইলে তোমা- 

দের পতিগণ অন্বেষণ করিতেছে, তাহা- 

দের নিকট গমন কর। ইহাতে ভীরাধ! 

কহিলেন, “ছে অনাথবন্ধে।*অর্থ|ৎ 'আর্িদ 
পতি পুত্রেকি হইবে? বংশীধ্বংনি দ্বার 
তুমি আমাদের পতি ছাড়াইয়া অনাথ। 
করিয়াছ। অতএব ত্যক্তপাতী অনাথা- 
গণ আমাদের সম্বন্ধে তুমিই একমাত্র 

বন্ধু। সেই দুঃখদ পত্তিগণকে আমর! 

ত্যাগ করিয়াছি, সুতরাং দর্শন দাও। 

যদি বল, পতিসেবা স্ত্রীগণের ধন্ম। সেই 

ধম্ম কেন পরিত্নাগ করিবে । ইহাতে 

বলিতেছেন, “হে হরে* অর্থাৎ চিত্ত ও 

ইন্্রিয়হারি! ইহা তোমার অঙোগ্য 
বাক্য; যেহেতু তুমিই আমাদের মন ও 

ইন্দ্রিয়ণকে হরণ করিয়াছ। অতএব 

ইহাতে তুমিই দোষী, তোমার এরপ 
উপদেশ শোভা পায় শা। যদি বল, 

তোমর] কামিনী, সুতরাং চঞ্চল।। মোহ 

বশতঃ তোমর। ধন্ম ত্যাগ করিতে পারঃ 

আঁগি কিরূপে ধর্দত্যাগ করিব এবং মন 
হরণ করিয়াই বাকেন তোমাদের ধর্ম 
ছাড়াইব। ইহাতে. বলিতেছেদ। “ছে 



৩৩ 

করুণৈকসিক্কো” অর্থাৎ তুমি ষদি আমা- 
দের ধর্ম ত্যাগ না করাইয়। থাক এবং 

আমরা যদি নিজ ইচ্ছায় ধর্ম্মত্যাগ করিয়া 
থাকি, তবে কপাসিন্ধত্ব হেতু ধর্্মত্যাগিনী 
আমাদের গতি অনুগ্রহ কর | ৮॥ 

(১৮ পা) তোমার..." "উপায় ॥ 

এই ৩৭ৎ ও ৩৮ৎ পয়ারঘয়ের ভাবার্থ 

সরল। মহাধীভূর করিত “অমুনি" 
গ্লোকের অর্থ করিতেছেনঃ। “তোমার? 

ইতি। কাটন,অিবাহছিত করা । গ্রন্থকার 

গ্রভূর পর ঞ্েরক বপিবার প্রস্তাব প্রকাশ 
করিতেছেন, “উঠিল” ইতি ॥ ৩৭৩৮ ॥ 

(১৮ পা) গভ্বচ্ছৈশনমিতি ।” এই 

নবম শ্লোকের শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

'পুছেন উপায়” এই উপায় জিজ্ঞাসার 
এই গ্লোক। জ্ীরাধা উদ্ঘূর্ণাদশায় 

জ্ীরুষ্ের শৈশবাদি ( কৈশোরাদি) বর্ণন 

করিলে গ্রন্থকর্ত৷ তাহাই উল্লেখ করিতে- 

ছেন। যদি বল, “তোমার নেত্র ছাপলা 

তোমার ম্যায় অন্য কোন রমণীতে একূপ 

বিফলতা দৃষ্ট হইতেছে না, তুমি সাধবী- 
শ্রেষ্ঠা, অতএর গম্তীরা হও। এইরূপে 

সখীগণও তোমাকে বুধাইতেছে।” 
গ্ীরুষ্ের এরূপ পরিহানসবাকাকে মনে 

স্মরণ করত: গ্রীরুষ্ণের গ্রতি উদ্বেগের 

সহিত যে প্রলাপ করিয়াছিলেন,লীলাশুক 

তাহাই বর্ণন পূর্নাক কহিতেছেন, মাদকত্ব 

ও আকর্ষকত্বাদি গুণনিশিষ্ট মাধুর্য দ্বারা 

- তোমার কৈশোর ও আমার চাপল্য 

 অরিভুষনে আশ্চর্য্য জানিও | এই সুস্ইটীই 

তোমার ও আমাধ জভেয়। অথব। 

আমার ছাপল্য তোমা কর্মুক উৎপাদিত 

প্রীহীচৈতগ্ঠচরিতীয়ত। [ দ্বিতীয় পরিচ্ছেগ। 

হইয়াছে, ইহা তোমার বা শ্বীয়দ্ধ হেতু 
আমার জানিবার যোগ্য । অশ্োর দুঃখ 

অন্যে জানে না, এই ন্যায়" :বশতঃ সখী- 

গণও আমার উদ্বেগ দম্যক জানে মা, যে 

হেতু তুমি এইরূপ বলিতেছ। পুনরায় 

প্রোচ্ছলিত উদ্বেগে সদৈন্যে বলিতে- 
ছেন, নয়ন দ্বারা তোমার মুখপক্স দর্শন 

করিতে কি করিব? যাহ করিলে দর্শন 

হয়, তুমি তাহার উপদেশ কর। যদি 

বল, আমার মুখপক্ম না দেখিলে কি 

হইবে? ইহাতে বলিতেছেন, তোমার 

দর্শন না হইলে, চক্ষুবিশিষ্ট জনের চক্ষু 
বিফল । তথাহি দানকেলি কৌমুদ্যাম্__ 

*ভবতু মাধবজন্লমশৃন্থতো ঃ 

শ্রবণয়োরলমশ্রবনির্মম 
তমবিলোকয়তোরবিলোক নিঃ। 

সথি বিলোচনয়োশ্চ কিলানয়োঃ ॥* 

প্রীরাধ। কহিলেন, হে সখি! আগার 

শ্রবণদ্বয় মাধবের গুধানুবাদ শ্রবণ করে 

নাই, এই হেতু ইহাদের বধিরতাই ভাল, 

আমার চক্ষুদ্বয় ভাহাকে দর্শন করে নাই, 
এ কারণ ইহাদের অক্কত্বই ভাঁল। যদি 
বল, এক্ষণে আমাকে দেখিতে পাইতেছ 
না £ অতএব আমাকে কিরূপে দেখিবে? 

ইহাতে বলিতেছেন, আমর। কুলবধুঃ 
আমাদের পক্ষে তোমার দর্শন দুর্লভ ॥ 

এক্ষণে গোচারণাদি দ্বারা অবসর প্রাপ্ত 
হইয়াও বদি দেখ! না দাও, তৰে তুমিই 

নিষ্ঠুর। অথবা যদি বল, আমার ন্যায় 
অন্য কোন ব্যক্তিকে দর্শন কর ন। 

কেন? ইহাতে বলিতেছেন, মুরলী- 
বিলালি ছেডু তাছা বিরল ॥ ৮৪. 



মধ্যলীল! | ] 

( ১৯ পা) *তোম
ার'''**সম্োধ

ন ॥+ 

এই ৩৯, হইতে ও ৪১শ পয়ার পর্যান্ত 

ভাবার্ঘ। পত্বচ্ছৈশবমিতি” ঘে(কের অর্থ 

করিতেছেন, “তোমার* ইতি। মাধুরী, 
মাধুর্য ।, দেহের? অনির্বাচনীয় রূপকে 
মাধুর্য বলে। বল, প্রভাব। গ্রস্থকার 
মহাপ্রভুর পর প্লোক বলিবার প্রাস্তাব 
প্রকাশ করিতেছেন, “নানাভাবের” 
ইত্যাদি। তথাছি রমামবতে, 
প্ররূপয়োর্ভিয়োর্কা মধ্ধিঃ স্যান্তাবয়োযু'তিঃ ॥* 

সমান রূপ অথবা ভিন্নরূপ ভাবদ্বয়ের 
পরস্পর মিলনের নাম মন্ধি। সমান ভাঁব- 
দ্বয়ের সন্ধি, ভিন্ন ভাবছয়ের সন্ধি, এক 
হেতুর সন্ধি ও অনেক হেতুর মন্ধি ভেদে 
সন্ধি চারি প্রকার। তথহি তত্রৈব- 
“শবলত্বং তু ভাবানাং সন্মর্দঃ স্যাৎ পরম্পরম্।॥* 

ভাবমকলের পরম্পর মম্মর্দের নাম 

শাবলা। তথাচ--. 
“কালাক্ষমত্বমৌৎসুকামিহেক্ষাপ্রিম্প্হাদিভিঃ | 
মুখশোধতবর-চিন্ত!-নিখা সস্থিরতা দিকৎ ॥* 

অভীষ্টবন্তর দর্শনম্পূহ! ও প্রাপ্ডি- 
স্পৃহা নিমিত্ত কালবিলম্ের অসহিষু* 
তাকে শৎস্কা বলে। ইছাতে মুখ- 
শেষ, ত্বর1, চিন্তা, দীর্ঘনিশ্বাস এবং স্থির 
তাদি হইয়া থাকে । তথাচ-- 
“রাগম্ধেষা দিন্িশ্চিত্তলাঘবং চাপলং ভবেৎ। 
তআাব্চার পারুযাস্বচ্ছদ্দাচরণাদয়ঃ ॥* 

রাগ ও ঘেধার্দি জনিত চিত্তের যে 
লঘুতা তাহার ঈীর্গ টপলতা1। ইহাতে 

অবিচার, নিষ্ুরবাক্য ও শ্বচ্ছন্দচারিতা 
প্রভৃতি হইয়া থাকে । তথাচ-- 

স্ইাধত্রাসাপরাধাদোর়নৌর্জিত্যান্ত দীনত| |: 
টটুককান্ধা মালিনা চি্তাদজড়িষ। দিষ্বং ।" 

7 শ্লে(কের ও পারের ভাবাথ 

হইয়৷ থাকে [ 

দুঃখ, ত্রান ও অপরাধ|দি হইতে ঘষে 
দৌর্ধল্য হয় তাহার নাম টদন্য। ইছাঁতে 
চাটু, হুদয়ের ক্ষুপ্নতা, মলিনতা, চিন্তা ও 
অঙ্গের জড়তা হয় & তথাচ--. 

“অপরাধছুকক্া।দিজাতং চওত্বযুগ্রতা 

বধবন্ধশিরঃকম্প-তং দনোভাড়নাদিক্কৎ ॥* 

অপরাধ, ও দুরুক্তাদিজনিত ক্রোধকে 
উগ্রতা (রোষ ) কছে। ইহাতে বধ, 
বন্ধ, শিরঃকল্প, ভত্মন ও তাড়নাদি 

তধা৮--. 

“অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষেণহসহিষুত| ৷” 

তিরক্ষার ও অপমানারদি জন্য 
অনহিষুতার নাম অমর্ম | ইহাতে ঘর্্ম, 
শিরঃকম্পন, বিবর্ণতা, চিন্তা, উপায়া- 
ম্বেষণ, আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়ন। 
প্রভৃতি হইয়া থাকে । তথাচ-- 

প্উন্মদে! হৃদত্রমঃ গ্রৌডানদা।পধিরহাদিজ 1” 
অতিশয় আনন্দ, আপদ এবং বির- 

হাদিজনিত হৃদ্ভ্রমকে উল্মাদ বলে। 
ইহাতে অহা, নৃতা, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টী, 
প্রলাপ, ধাবন, টৎকার এবং বিপরীত 
ক্রিয়াদি হইয়া থাকে। পগ্রেমোম্মাদ, 
প্রেমপ্রভব। ভ|বগণ, স্থায়ী ও বাতি- 
চারী প্রভৃতি । অবসাদ, অবস্তা 
গ্রহাবিষ্ট বাক্তি যেমন গ্রহের ইচ্ছায় 
কার্ধ্য করে, তদ্রপ মহাগভুও ভাবাবি 
হইয়! ভাবের অনুরূপ কার্য; করিতে- 
ছেন । ৩৯-৪১॥ ও 

(১৯ পা) “হে দেব ইতি।” এই 

দশম গ্লোকের তাৎপর্য গ্লোকার্থে কাশ 
আছে ।* মহাপ্রভুর মন্বোধনোক্তি এই 
মোক! অনন্তর প্ররাধা- গাজোখান 



শি 
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৩২. 

করতঃ চতুর্দিক অবলোকন করিয়া বলি- 

শ্রীগীচেতগ্বচরিতাসর্ত।- 0 দ্বিতীয় গরিছ্ইেদ। 

ধীরাধীর! নায়িক! ধাম্পের সহিত 

লেন, হে সখি । নূপুরের শব্দ শ্রুত হই” | বক্রোক্তি দ্বারা নায়ককে প্রিয় বলেন। 
তেছে, কিন্ত কুঞ্কে দেখিতে পাঁওয়। 

যাইতেছে না। তবে কি এই কুগজমধ্যে 
কোন রমণীর সহিত রমমাণ শঠ রুস্কঃ 

রহিয়াছেন ? পুনরায় উদ্মাদ ভাবাবেশে, 

অন্য নারী কর্তৃক মস্তোগ চিহ্নযুক্ত আগত 

শ্ীকুষ্চকে অগ্রে দর্শনকারিণি শ্রীরাধার 

তাহার প্রতি অমর্ষভাবের উদয় হইয়া- 

ছিল । পুনরায় জ্রীরুষ্ণের অনাত্র গমন 

আশঙ্কা করিয়া, পশ্চাৎ তাপ বশতঃ 

শুতমুক্যের উদয়ে শ্রীরাধার সপ্ষিভাব 

উৎপন্ন হইল । অমর্ষ ও গংস্ুক্য ভাবকে 

আশ্রয় করিয়া শাবল্যভাব উদ্দিত হইল । 

অমর্ষের অনুগতা অন্ুয়া উগ্রতা 
ও অবহিখভাব শ্রীরাধাতে গাকাশ 

পাইয়াছিল। গুংসুক্যের অনুগা মতি, 

দৈন্য ও চাপল্যার্দিভাবের উদয় হয়। 

অনন্তর উন্মাদের অনুগতা ভাবসন্ধি ও 

ভাবশাবল্য 'প্রকাশ পায়। জ্রীরাধার 

প্রালাপবাক্যের গ্রশ্থকার অনুবর্ণন করিতে- 

ছেন। শ্রীকুষ্চকে অন্য রমণী কর্তৃক 

সম্ভুক্ত জানিয়া অমর্ষোদয় বশতঃ 
স্বাভাবিক নিজ ধীরাধীরমধ্যাত্ব গুণকে 

আশ্রয় করতঃ ক্রন্দনের মহিত বক্রোক্তি 

দ্বারা শ্রীরাধা প্রীরুক্ষচকে সম্বোধন 
করিতেছেন, “হে দেব* অর্থৎ অন্য 

রমধীর সহিত ত্রীড়াকর বলিয়া তোমায় 
“দেব বলিয়া মন্বোধন করিতেছি। 

অতএব মেই রমণীর নিকট গমন কর। 

বীরাধীরার লক্ষণ যথা + 
দ্শীরাধীরা ভু বক্কোক্া। লবাম্পং বতি প্রিযস্ ॥" 

মেই মর্ময় অবজ্ঞাবশতঃ গ্রীরুষ্দর গমন 

অনুভব করিয়া ক্লুষ্দর্শনে উৎসুক্য 

হইয়! বলিতেছেন, “ছে দর়িত 1 অর্থাৎ 

তুমি আমার প্রাণপ্রিয়; সুতরাং কেন 

আমাকে ত্যাগ করিতেছ ? তুমি পুনরায় 

দর্শন দাও । বিনীতের ন্যায় প্রীরুষ্ণের 
আগমন জানিয়া অমর্ষের অনুগ! অন্ুয়ার 

উদয় বশতঃ জীরাধ। ধীরমধ্যাত্ব গুণকে 

আশ্রয় করতঃ বক্কোক্তি দ্বারা সোলু 
বচন বলিতেছেন, “হে ভূবনৈকবন্ধো” 
অর্থাৎ ইহাতে তোমার আর কফি দোষ, 

তুমি কেবল আমার ও সর্ধগোগীগণের 
বন্ধু নহ, পরস্ত বেণুনাদাকষ্টভুবনের সন্ত 
রম'ীগণের বন্ধু । অতএব তাহ!দের 

নিকট নিজ-ত্রিয়মাধনে গমন কর। 

ধীরার লক্ষণ যথা-_- 

প্রবীর! তু বক্তি বক্রো ক্তা। সোঁৎ 
প্রাসং সাগসং প্রিয়স্।” 

ধীর নায়িকা মাপরাধপ্রিয়কে 

বক্কোক্তি দ্বারা সোলুষঠ বচন বলেন। 
পুনরায় শ্ীকুষেেব গমনানুমান করতঃ 

গুততুক্যানুগত মত্যাখ্য ভাবোদয় বশতঃ 

বলিতেছেন, “হে কু অথাৎ হে শ্যাম- 

সুন্দর, ভুরি আম।র চিত্ত আকর্ষণ .করি- 
য়াছ, আমার অভিমানে তোমার কি 

হইবে ? অতএব আমাকে দর্শন দাও। 

“হে প্রিয়ে! আমি কুগ্রের বাহিরেই 

ছিলাম, কোথাও গমন করি নাই, 

আমার প্রতি প্রসন্ন হও।* এবিধ 
অনুনয়কারি জীরষের - আগমন: বোধ 



মধালীলা। 

করতঃ উপ্রত্তা ভাবোদয় বশতঃ অধীর- 

মধ্যাত্ব গুধকে আশ্রয় করিয়। সরোষে 

বলিতেছেন, ছে চপল* অর্থাৎ গেোপী- 

গণের কালমর্প! পরম্ত্রীচৌর | এখান 

হইতে গমন কর। অধীরার লক্ষণ যথা-_ 

"অধীর! পরুধৈর্বাক্যেনিরস্তেতীভং রুষ। | 

অধীর নায়িক। রোষ প্রকাশ করতঃ 

কান্তকে মিষ্ঠুর বাকা বলেন। পুনরায় 

পীরের গমন শঙ্কা করতঃ শ্রীরাধা 

বলিলেন, হায় ! আমি অবজ্ঞা করাতে, 

কুঞ্জ গমন করিল, পুনরায় কি 

আমিবে না ? এইরূণে শ্রীরাধার দৈন্য- 

ভবের উদয়ে কাকু বাক্যে বলিতেছেন, 

“হে করুণৈকতিন্ধো” অর্থাৎ যদিও আমি 
অপরাধিনী, তথাপি তুমি করুণাময় ও 

কোমল। অতএব তুমি আমাকে দর্শন 

দাও। “হে গ্রিয়ে! ব্থথা অভিমান 

দ্বারা কেন আমকে কষ্ট গাদান করি 

তেছ ? প্রাময় হও” এরূপে অনুনয়কারি 

প্রীকুঞ্ের আগমন আশঙ্কা করতঃ অমষা- 

নুগ। অবহিথাঁভাবোদয় বশতঃ ধীর- 

গ্রগল্ভা গুণকে আশ্রয় করিয়া ঈদা(মিন্য 

বাকো বলিতেছেন, “হে নাথ* অর্থাৎ 

তুমি,কি বজবাধিগণকে রক্ষা কর নাই? 

কোন রমণী নষ্টবুদ্ধি হওতঃ তোমাকে 

সম্ভাষণ করে ন1? কিন্তু ব্রাক্ষণীগণ 

কর্তৃক মৌনব্রত গ্রহণে তোমায় সম্ভাষণ 

করি নাই। অতএব আমার এই অপরাধ 

ক্ষমণীয় | ধীরপ্রগল্ভার লক্ষণ যথা 

"উদান্তে ুরতে ঘর! সাবহিখা চ সাদয়! 

ব্বীরপ্রগল্ভা ছুই প্রকার, একা 
মানিনী অবস্থা গাও হইয়া সস্কোগ 

প্লৌকের ও গয়ারেযতাঁার্থ। ৩৩ 

বিষয়ে উদ[মীনা, দ্বিতীয়া অবহিথ। 

(আকার মঙ্গেেপন) ও আদরান্বিতা। 
পুনরায় জ্রীকষজের গমন শঙ্কা করিয়া পরী" 

রাধা কহিলেন, প্রীকুষ কি নিরস্ত হই- 

লেন? অথবা আর তিনি আমিবেন 

না? কোন কালে বদ্দি তিনি কৃপা পূর্বক 

পুনরায় দর্শন দেন, মেই কালে আমি 

নিজেই তাহাকে কণ্ঠে গ্রহণ করিব। 

চাপল্যোদয় হেতু সদৈন্যে বলিতেছেন, 
“হে রমণ* অর্থাৎ মর্দাদা তুমি আমাকে 

রমণ করিয়। থাক বলিয়া, তুমি রমণ । 

এক্ষণে তুমি আগমন করতঃ আমাকে 

রমণ কর। প্রীরুষফ্ের পুনরাগমন মনু- 

ভব করিয়৷ তিরস্কৃত আগন্তক অমর্ষভাবে 

প্রবল স্বাভাবিক ওৎসুক্য দ্বারা আক্রান্ত 
মন হয়া শ্রীরাধা। হ্ীরুঞকে আলিঙ্গন 

করিতে বানুযুগল প্রসার করিলেন, কিন্ত 

স্বীরুষকে প্রাপ্ত না হওয়াতে তাহার 

বাহুন্ফুত্তি হইল । তখন তিনি ব্যাকুল 

হইয়া কহিলেন,প্ছে নয়নাভিরাম ! কবে 

তুমি আমার নয়নগোচর হইবে"? আরঢ় 
অনুরাগদশায় ভক্তের মাঁধক শরীরেও 

মেই মেই ভাবের উদয় হয় ॥ ১০ ॥ 

(১৯ প1) “উন্মাদের'**মম্মান।" 

এই ৪ইশ পয়ারের ভাবার্থ। মহাগ্রভু 

মানভরে মোল,ঠন বচনাদি দ্বারা নাঁনা- 

ভাবে “হে দেব" এই শ্লোক পাঠ করিয়া" 

ছিলেন,গ্রন্থকার সেই মানের এবং সোল্ুষঠ- 

বচনাদ্দির উৎপত্তির প্রকার দেখা ইতে: 

ছেন,“উম্মাদের” ইতি । তথাহি উজ্্বলে-- 

*পর্ববাবন্থানু সর্বত্র তন্মনগ্কতয়া সদ! | 

'অতিং শাদতিত্রাসতিকসাদ ইতি বীর্তিতঃ1” 



৩৪ 
85 নী 2 ৮ ৮? নু ॥ [ছ্িতীর পরিচ্ছো। 

সর্বত্র মকল অবস্থাতে সকল কালে 
কষ্ণমনক্ষতা প্রযুক সে এ বন্ত নহে, এই 
বলিয়া যে ভ্রান্তি তাহাঞ্চে উন্মাদ বলে। 
ইহাতে ইট্টদ্বেষ, নিশ্বাস, নিমেষ ও বির" 

হাদি হয়। প্রাণয়মান, প্রণয়োখমান বা 

প্রায় ও মান। তত্রৈব-- 
“মনে দধানো বিজস্তং গ্রণয়ঃ প্রোচাতে বুধৈঃ। 

প্রিয়জনের মহিত আপনার অভেদ 

মনন হয়, এরূপ মানকে পণ্ডিতের প্রণয় 

বলে। মান যথা তত্রৈব-. 

“গেহস্ত,তন্কইত। প্রাপ্ত মাধূর্যাং মানয়ঙ্জবন্। 

যো ধারয়ভ্াদ।ক্ষিণ্যং স মন ইতি কীর্যতে ॥” 

যে স্গেহ উৎরুষ্টতা প্রাপ্তি হেতু নূতন 
মীধুর্ধ্যকে অনুভব করাইয়া কৌটিলাকে 
ধারণ করায় তাহাকে মান বলে। 

যোল্প,ঠবচন, পরিহামযুক্ত বাক্য। গর্ক 
যথা, রমায়তে-- 

*সৌভাগ্যয়পতা রুণ্য গুণসর্ষে তমা শ্রয়ৈ:। 
ইলাভাদিন! চান্যছেলনং গর্ব ঈধ্যতে ॥” 

সৌভাগা, রূপতারণ্য, গুণ, সর্দো- 
ত্বম আশ্রয় ও ইইবস্ত লাভাদি দ্বারা 
অন্যের অবজ্ঞাকে গর্বা কহে। ব্যাজ- 

স্তুতি যথা, কাবাধীকাশে-_ 
দ্ব্যাজন্ততিমূখে নিন! স্ততিরবা। রঢ়িরতধ1।* 

স্ততিতে পর্যযবলান যে নিন্দা, বা 

নিন্দাতে পর্য)বধান যে স্তুতি তাহাকে 

ব্যাঞ্জস্ততি বলে। উন্মাদদশায় কষ 

সুতি হওয়াতে ভাবাবেশে অর্থাৎ যে 

সময়ে যেরূপ "ডাবের উদয় হয়, তত্তস্কাঁবা- 

বেশে প্রণয়মানের, উদয় হয়, তজ্জর্য 
মোল্গুধ বটনাদি হয় ॥ ৪২। 

(১৯ পা). “ভুমি দেব''"'*করে 

মান 8” এই ৪৩শঁও ৪৪শ পয়ারঘয়ের 
ভাবর্থ। প্লোকোকজ, “ছে দেব" ইহার 
অর্থ করিতেছেন, “ভুমি ইতি। দেব 
অর্থাৎ ক্রীড়ারত। নেই ক্রীড়া, দেখা- 
ইতেছেন, “ভুবনের" ইতি । অন্য রম 

সহ ক্রীড়া করিতে তথায় গমন কর, 

এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। 

ফ্লে/কোক্ত “হে দয়িত* ইহার অর্থ করি- 

তেছেন। “তুমি মোর” ইতি। দয়িত, 
প্রিয়। আমাতে যেতোমার চিত্ত বাম 

করে অর্থাৎ তুমি যে আমাকে মনে কর, 
সে আমার ভাগ্য । অতএব সেই ভাগো 

তুমি আগমন কর। অথবা আমাকে 

মনে করিয়া! আমার মৌভাগা নিমিত্ত 
দর্শন দাও । ক্লোকোক্ত “হে ভভুবনৈক- 
বন্ধে। ইহার অর্থ করিতেছেন। “ভুবনে” 

ইতি। কর সব মমাধান অর্থ'ৎ ভুমি 

ভূবনের বন্ধু, একা আগার নয়। অত- 

এব তাঁহাদের নিকট গমন করতঃ নিজ 

প্রয়োজন মিদ্ধি কর। ক্লোকোক্ত “হে 

কষ» ইহার অর্থ করিতেছেন, “তুমি* 
ইতি । কৃষ্খ অর্থাৎ চিত্তহর। “এঁছে' 

ইতি। আমার মানে প্রয়োজন নাই 

একবার দশন দাও ॥ ৪৩1৪৪ ॥ 

(১৯1) “তোমার'*******'বৈদ্ধা- 
বিলান'॥” এই ৪৫শ ও ৪৬শ পয়ার 

দ্বয়ের ভাবার্থ। প্লোকোক্ত “হে চপল' 

ইহার অর্থ করিতেছেন,+তোমার" ইত্তি। 
চঞ্চলমতিহ প্রযুক্ত তোমার একত্র স্থিতি 
না হওয়াতে ভুমি অন্যত্র গমন কর। 
ইহাতে তোমার ফোষ লাই। অতএব 

তুমি গমন কর। মোকোক্ “হে করুণৈক- 



গধানীলা। ] 

দিক্ধো” ইহার অর্থ করিতেছেন, “তুমিত" 
ইতি। যদিও আগি অপরাধ করিয়াছি, 

তথাপি নিজকরুণা ও কোমল স্বভাব 

বশতঃ দর্শন দাও । শ্লৌোকোক্ত “ছে নাথ* 

ইহার অর্থ করিতেছেন, “তুমি” ইতি । 

ব্ররক্ষার নিমিত্ত বহুকার্ধ্যে ব্যাপৃত 

থাকায় তোমার আগমলের অবকাশ 

নাই। এখানে অমধানুগত আকার গোপন 

প্রকাশ পাইতেছে। গ্লোকের তাৎ্পধ্যে 

দৃষ্টি করিবেন । ব্রাহ্মণী কর্তৃক মৌনব্রতে 

সস্তাষণ করি নাই। এই বাক অব- 

হিথা প্রকাশ পাইল। শ্লোকোক্ত “ছে 

রমণ* ইহার অর্থ করিতেছেন, “তুমি, 

ইতি। কলাবিলালাদিতে যুক্ত চিত্তকে 

বিদপ্ধ বলে। আপনি বিদগ্ধ, অতএব 

আগমন করিয়া আমার সহিত রমণ 
করান ॥ 8৫1৪১ ॥ 

(১৯ পা) “মোর বাকা'******** 

মুদ্ছিত ॥* এই ৪৭শ ও ৪৮শ পয়ার দ্বয়ের 
ভাবার্থ। প্লোকোক্ত “হে নয়নাভিরাম ।* 

ইহার অর্থ করিতে অবশিষ্ট বাক্যের অর্থ 

করিবার জন্য বলিতেছেন,“মোর* ইতি। 

শ্লোকোক্ত “হা হা” এই শেষ চরণের অর্থ 

করিতেছেন “হাহা পুনঃ" ইতি। গ্রন্থকার 

মহাপ্রভুর কধিত “মার ম্বয়মিতি ।” পর- 

প্লোক বলিবার প্রস্তাৰ এরকাশ করিতে- 

ছেন,তদ্ত* ইত্যাদি । যথা রসাস্বতে”- 
দ্তস্তে। হর্যভয়[শ্চধ্যবিষদামর্যসস্তবঃ 1৮ 

হর্ষ, ভয়, আশ্তর্যা বিষাদ ও ক্রোধ 

হইতে স্তষ্ত উৎপর হয়,ইহাতে বাক্যাদি- 
রাহিতা, মিশ্চলতা৷ ও অভাবাদি গকাশ 
পায়। কম্প যথা তব্রৈব-- 

১ শ্লৌকের ও পারের ভাবার্থ। ৩৫ 

পবিশ্রাসা র্যহর্ষা োর্বেপধর্গ। অলৌল্যন্তৎ।” 
বিভ্রাস, 'ক্রোধ ও হাদি ঘ্বার ষে 

গাত্রের চাঞ্চলা, তাহার নাম কম্প। 

"শ্থেণো হর্যভয়ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরম্তনোঃ1” 

হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিজনিত শরীরে 
আদ্রতা করণকে প্রান্থেদ বলে। 

্বিষাদরোযভীতা দের্বৈবর্ণযং বর্ণবিক্রিয়। 

ত।বটৈরহ্র মালিনাকা শর্যাদ।ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥” 

বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদি হইতে বর্ণ 

বিকারের নাম বৈবর্ণা, ইহাতে মলিনতা 
ও রুশতা হয়। অশ্রু যথা তট্রৈব-- 

“হর্যরোধবিষাদা দ্ৈরক্রনেতরে জলোদৃগমঃ ।” 

হর্ম, ক্রোধ ও বিষাদাদ্দি দ্বার বিনা 

গুযত্ধে নেত্রে যে জলোদগম হয়, তাহার 

নাম অশ্রু । হর্জনিত অশ্রতে শীতলত্ 

ও ক্রোধাদিজনিত অশ্রতে উষ্ত্ব সম্ভব 

হয়। ন্বরভেদ যথা] তত্রৈব_ 

*্বিষাদবিন্রয়ামর্যহর্যভীত্যদিসস্তবম্। 

বৈহ্বধ্যং গ্বরতে?ঃ স্তাদেষগদ্গদি কাদিক্কৎ ॥” 

বিষাদ, বিন্ময়, ক্রোধ, আনন্দ ও 
ভয়াদি হইতে স্বরভেদ হয়। গদ্গদ 

বাক্যকে ম্বরভেদ কছে। 

*রোমাঞ্চোহয়ং কিল শ্চর্যযহর্ষে। সা হয়া জঃ। 

রোয়ামভাদ্গমন্তত্র গাত্রসংস্পর্শনাদয়ঃ ॥” 

আশ্চর্য দর্শন,হর্য, উৎসাহ ও ভয়াদি 

জন্য রোমাঞ্চ হয়। ইহাতে রোমসক- 

লের উদ্গম ও গাত্রসং্পশাদি হইয় 
থাকে। হ্াসেকান্দে ইত্যাদি উদ্ভাত্বর 

নামক অন্থভাবের শীত ও ক্ষেপণ এই 

দুইচী অবস্থা বল। হইল। যাঁহ। অনুদ্ভব 
করিয়। পরমানন্দে হৃদয় নুশীতল হয়, 
তাহার ক্রিয়ার নাম শীত। ইহাতে 



৩৬  প্রীগ্রীচৈতষ্ঠরিতাম্বত। [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

জ্ন্ত। শীত,দীর্ঘনশ্বাস, লোকানপেক্ষিতা, 

লাল।শাব ও হাল্স হয়। প্রীহরিবিরহ 
সমুখিত হইলে কালক্ষেপণার্থ যে ক্রিয়। 

পকাশ হয়,তাহার নাম ক্ষেপণ। ইহাতে 

সৃতি, বিলুতিত, চিৎকার, তন্ুমোটন, 
হুঙ্কার, অউহাম, ঘূর্ণা ও হিক। হয়। 

এস্থলে হান্য ও গান শীতানুভব এবং 

নৃত্য ও ক্রন্দন ক্ষেপণানুভব। অন্যান্য 

বিষয় রগামুতে দেখিবেন | পূর্বে সাতগী 

সাত্বিক বলিয়া এক্ষণে “ভুমে পড়িয়া" 

ইহাতে অষ্টগাত্বিকভাব মহাপ্রভুর 
শরীরে উদয় হওয়ায় হুদ্দীপুনাত্বিক বলা 
হইল। ইহা মহাভাব ব্যতীত অন্ত্রে 
গম্ভব হয় না॥ ৪৭18৮ ॥ 

(২০পা ) “মৃচ্ছণয়***....**নিশ্চয় ।* 
এই ৪৯ পয়ারের ভাবার্থ। মুঙ্ছায় 
সাক্ষাৎকার (প্ীকঞ্ন।ক্ষাৎ) পাইয়। 

হুঙ্কার করতঃ কহিলেন, এই আইলা 

মহাশয় (প্রীরুষঃ )। ইহা প্রীরাধার ভাঁবে 

সখীন প্রতি উক্তি । “কষে” ইতি রুষ্জের 

মাধুরীর উন্মাদিনী শক্তি দ্বারা কৃষেঃ 
প্রথমে নানা ভ্রম হইল, শ্লোক পাঠ 

করতঃ কুষ। বলিয়। নিশ্চয় করিলেন ॥৪৯॥ 

(২* প) “মারঃ ম্বয়মিতি ।* এই 
একাদশ শ্লোকের তাত্পধ্য শ্লোকার্থে 

প্রকাশ আছে। “শ্লোক পড়ি তাহ। 

এই গ্লোক! ইহার অর্থ গ্রন্থকার পর 
পয়ারে করিতেছেন ॥ ১১ ॥ 

(২* পা) “কিবা এই''*****নেত্রা- 
নন্দ ॥” এই ৫*ৎ পয়ারের ভাবার্থ। 

বিরহবিক্লবা রাধা মুদ্ছিত অবস্থায় 

দূর হইতে অকল্মাৎ জ্রীকৃষ্ণকে ভ্বর্শন 

করতঃ কন্দর্পভ্রমে ভয় বশত$ঃ বলিতে 

ছেল, “মারঃ স্বয়ং নু” অর্থাৎ “কিবা 
এই সাক্ষাৎ কাম।” জগতকে মারে 
বলিয়া কন্দর্পের একটি নাম মার, মেই 
জগত্ম|রক কাম আমাকে মারিবার জণ্ত 
কিআমিতেছে ? পুনঃ মাধুর্য অনুভব 
করিয়া আশ্চর্য বলিতেছেন, “মধুর- 
দতিমগুলৎ নু*” অর্থাৎ “কিবা ছৃতিবিশ্ব 
মদ্তিমান।” মেই কন্দর্প এরূপ মধুর 
নহে; তবে ইনি মধুর কাস্তিমগুল কি? 
পুঁণঃ আশ্চর্ষ্যে বলিতেছেন, “মাধুর্ধ্যমেব 
নু” অর্থৎ “কি মাধুর্য স্বয়ং মৃত্তিমন্ত। 
কেবল কান্তিমগুলে এত আশ্চর্য্যত। 
নাই । অতএব ইনি কি মৃত্রিমান মাধুর্য? 
পুনঃ মন ও নয়নের অতিশয় তৃপ্তি 

হওয়াতে সন্তোষের সহিত কহিতেছেন, 

“মনোনয়নাসবতৎ নু” অর্থাৎ “কিবা 

মনোনেত্রেত্মব।? কেপল মাধুর্যে 

মন প্রভৃতির তৃপ্তি হয় না, অতএব ইনি 

কিমন নয়নের অস্বত ? পুনঃ অবয়ব 

অনুভব করিয়া কহিতেছেন, “£বেণীম্বজো 

নু” অর্থাৎ “কিবা প্রাণের বল্পভ'” | 

অস্বতে করচরণাদি অবয়ব নাই। অতএব 

ইনি কিবেণীষ্কজ অর্থাৎ প্রবামের পর 

সম]গত কান্ত? পুনঃ সুন্দররূপে অব- 

লোকন করিয়৷ আনন্দের সহিত কহিতে- 

ছেন, “মমেত্যাদি* অর্থ প্গত্য কু 

আইল নেত্রানন্দ।” কি আশ্চর্য্য ইনি 

যে আমার জীবনবলভ নবফিশোর 

শ্রীরূষষ আমার নয়নকফে আনন্দ দিবার 

জন! উদয় হইয়াছেন। হে মখিগণ! 
তোমরা দর্শন কর ॥ ৫৭1. 
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(২০ পা) “গুরু নান1***-*****পরম 
আনন্দ |” এই ৫১৭ ও ৫২ৎ পয়ারথয়ের 

ভাবার্ঘ। গ্রন্থকার অন্ত্যলীলার সুত্র বর্ণ- 
নায় যে প্রলাপাদি বর্ণন করিলেন,তদতি- 
রিক্ত আরও প্রলাপাদি আছে, ইহা 
বলিতেছেন, “গুরু” ইতি । যেযেভাব 

প্রভুকে যাহ]! করায়, তিনি তাহাই 
করেন, অর্থাৎ ভাবের অধীন হইয়া 

গ্রলাপাদি দ্বারা শেষলীলায় কালযাপন 
করেন । সেই মকল ভ|ব দেখাইতেছেন, 

পনির্কেদ"--মন্া, গুণয় রোষ ॥ ৫১1৫২ ॥ 

(২০ পা) পপুরীর'****ভাবোদয় ।” 
এই €৩ৎ ও ৫৪ পয়ারদয়ের ভাবার্ম 
সরল । মুখা, প্রধান। পুরী, অর্থাৎ 

পরমানন্দপুরী মহা প্রভুর গুরুবর্গের মধ্যে 
একজন বলিয়৷ গ্রভূতে বাৎ্মল্য ভাব। 
মুখারমানন্দ, মধুরভাব। “লীলাশুক” 
ইতি। লীলাশুক, বিন্বমঙ্গল। বিশ্বমঙ্গল 

কঞ্চকর্ণাম্ত রচন| করায় তাহার গুরু 

মোমগিরি তাহার লীলাশুক নাম র।খেন 

অর্থ।ৎ রুষ্*লীলা বর্ণনে শুক মদৃশ। 

কর্ণাম্বতে তাহার নান! ভাবোক্গাম বর্ণিত 

আছে। নাধকশরীরে প্রেম পর্যন্তই 
শেষ সীমা, কিত্ব প্রেমপরিণ।ম স্সেহ 
মানাদি উদয় হয় না; তথাপি বিল্ব- 
মঙ্গলে তাহা যখন উদয় হইয়াছে. তখন 
পরমেশ্বর মহাপ্রভূতে এই সকল ভাবো- 
দয় হইবে, তাহাতে কি বিল্ময়। “তাতে। 
ইতি। একেত মহাপ্রভু অবিচিন্ত্য মহা- 
শক্তিবিশিষ্ট তাহাতে আবার মধুররসকে 
আশ্রয় করিয়াছেন বলিয় তাহাতেই মর্ম 
ভাবোদয় হয় ॥ ৫৩881 

৪৩) 

প্লোকের ও পয়ারের ভাবাখ।, 
টি 

৩৭ 

(২৭ পা) “পুর্বে .১,***** শিরোমণি, 
ইতি। এই ৫৫২ ও৫৬ৎ পয়ারদ্বয়ের 
ভাবার্থ। কি কারণে ' মধুর-রমাশ্রয় 
করিয়াছেন, তাহা বলিতেছেনঃ দপুর্বো 
ইতি। তিন অভিলাষে, ঞ্লীরাধার গরণয়- 
মহিমা, স্বমাধুর্ধ্য ও তদান্বাদে প্রীরাধার 
সৃখ। "যত্ত্বেহো” ইতি। আশ্রয়জাতীয় 
ভাব ব্যতীত বিষয়জাতীয় মাধুর্য সম]ক্ 

শান্বাদন ছয় না। “আপনে” ইতি। 

সেই তিন বস্তু আপনি অ।শ্বাদন করিয়া 
ভক্তগণকে তরাব্বাদনেপায় শিক্ষা 

দিলেন। গ্রেম-চিন্তামণি, প্রেমপূপ চিন্তা 

মণি অর্থাৎ চিন্তামণির নিকট যে যাহা 

প্রার্থনা করে তাহাই যেমন প্রাপ্ত হয়। 

তদ্ধপ প্রেমের মিকট যে যাহ! চায় 

তাহাই পায়। “নাহি” ইতি। পাত্র 

পাত্র বিচার না করিয়! প্রেমদান করিয়া- 

ছেন ॥ ৫৫1৫৬ ॥ 

(২০ পা) এই গুণ ******** দাসের 
নঙ্গ” ইতি । এই ৫৭২ ও 6৮ৎ পয়ার* 

দ্বয়ের ভাবার্থ ধরল । গুগুভাবমিন্ধু, 

এই সিন্ধু মতা, ভ্রেতা ও দ্বাপরযুগ্নে গুণ 

ছিল। “সেই ইতি। গ্ীচৈতন্তের ধপা 

হইলে এবং তাহার দামানুদ/যের সহিত 

নঙ্গ হইলে, শ্রীচৈতন্থলীল। বুঝিতে পারে। 

পধর্শকৃদধিকুসেবী চ তীর্থাটী বেদপারগঃ। 

ন বেত্তি ত্রুতত্বং হি গৌরতক্তাশ্রয়ং বিন! ।» 

ধর্মাচরণকারী, বিষুঃসেবী, তীর্ঘপর্যা- 
টনকারী ও বেদপ|রগ হইয়াও গৌর- 
ভক্তাশ্রয় ব্যতিরেকে ব্রজতত্ব কখনই 
জানিতে পারে না 1৫৭18৮॥ 

(২১ পা) “চৈতন্থলীল'.'''আরা- 



৩৮ 

ধিতে" ইতি ॥ এই ৪৯তম পয়ারের 

ভাবার্থ মরল। এই গ্রন্থের অন্ত্যলীলা 

নিজ কল্পিত নহে, তাহা বলিতেছেন, 

“চৈতন্য” ইতি । রতুপার, শ্রেষ্ঠরত্ব । 

তিহো, স্বরূপ গোখামী। ভেটে, উপ- 

হারে। আীত্বরূপ গোস্বামী জানিতেন। 

তাহা হইতে প্রীরঘুনাথ দাস প্াণ্ড হয়েন। 
ঠাহার নিকট শ্রবণ করিয়া বর্ণন করি- 

লাম। “মহাগাভুব পরম মঙ্গল লীলা- 
ময় প্রীচৈতন্যচরিতাম্বতে গাচুর গ্লোক 
আছে; ইহা মকলের বোধগম্য নহে।” 

এরূপ বলিয়। বাহার লোকের প্ররৃত্তি 

অঙ্কেচ করিতে প্ররুত্ত হইবেন, তহা- 

দিগকে গ্রন্থের অত্যান্ত ছুর্বোধতা মত্তবেও 
মহাপ্রভুর 'কুপাবলে এন্থুশবণে যাহার 

গরৃত্তি হইবে, তাহার মন্বন্ধে এই গ্রশ্থের 

তত্ব অত্যন্ত স্বেধ হইবে; গ্রশ্থকার 
ইহা] বলিতেছেন, “দি কেহ” ইতি। 

ইতরজন। ধাহ।রা মংস্কত জানেন না। 

জীচৈতন্যে চিত্ত অর্পিত হইলে গ্রন্থের 

তত্ব স্থবোধ হইবে ! যথা চক্ামতে-- 

*সর্বসাধনহীনেহপি পরমাশ্চর্য)বৈভবে | 

গৌরাঙ্গে নাস্তভাঁবে! যঃ সর্বার্ঘপূর্ণ এব মঃ ॥* 

সর্বোৎকৃষ্ট চমত্কারকারী এশ্বর্যয- 

শালী গৌরাঙগ্গের প্রতি সাহার চিত্ত 
গমপিত হয়, তিনি সকল মাধনল হীন 

হইলেও সর্বার্থ-শিষ্টিরামণি শিগৃট-গ্রেমে 

পরিপূর্ণ হয়েন। “প্রভুর” ইতি। চৈ- 
তন্যলীলা বর্ণনে যেখানে যে ঞ্সোক 

পীয়োজন হইয়াছে, মেখানে মেই ্লোক 
গ্রামাণ্যরূপে শন্লিবেশিত করাতে ভাষ। 

কঠিন হওয়াতে ইতরজন না বুঝিলে কি 

জ্ীপ্রী১চতগ্যচরিতামবত | [ ধিভীগ পরিচ্ছেদ। 

করিব? বিশেষ এক কার্য্যে সকল চিত্ত 
সন্তোষ করিতে পারা যায় না। শ্লোক 
না বলিলে গভুর লীলাবর্ণন সুচারু্ূপে 
হয় না। অতএব মকলের চিত্র আরাধন। 
(যন্তোষ) করিতে পারিলাম ন|। 
কারণ গ্রাভূর লীল! বর্ণন করিতে গেলে 
চিত্ত আরাধন! হয় না; চিত্তবিনোদন 
করিলে তলীল। সুন্দররূপে বর্ণনা কর। 
হয় না॥। ৫৯। 

" (২১ পা) “নাহি কারো1***বড় 
হয় হিত ॥* এই ৬০তম পয়ারের ভাবার্থ। 
অজ্ঞজন কুঝিতে পারিবে না বলিয়া, যে 
শ্রোক মন্িবেশ করিয়াছি, তাহা! নহে। 
কেননা, তাহার মহিত আমার বিরে।ধ 
নাই এবং শ্লোক সন্নিবেশ করিতেও কেহ 
অনুরোধ করে নাই। “যদি হয়" ইততি। 
যদি ক।হারও প্রতি রাগ (ভালবাম]) 

বা] দ্বেষ (হিৎনা ) থাকে, তবেই রাগ ও 
ও দ্বেষ অনুগত ভাবে বিষয় লেখা যায়; 
কিন্ত তাহ। আমার না থাকাতে এরপ 
ভাবেই গুাকাশ করিয়াছি। যদি বল, 
রাগ ও দ্বেষ যদ তে।মার নাই, তবে 
গোক ব্যতীত চৈতন্যলীল। বর্ণন করিলে 
না কেন? ইহাত্তে বলিতেছেন, “মহজ" 
ইতি। চিনি কিরূপ মিষ্ট, ইহা যেমন 
বলা যায় না; তদ্দপ মহজ ( অনা- 
রোপিত) বস্তু লেখা যায় না অর্থাৎ 

ঝোক মন্লিবেশ করিলেও মহজবস্ত 
প্রকাশ করিয়াছি । ভাবজ্ঞগণ তাহা, 
বুঝিতে পারিবেন। “যদি হয় রাগো- 
দেশ” এই পাঠে। যদি রাগের ( চিত্ত- 
রঙ্ঈীনের) উদ্দেশ ( অনুসন্ধান) থাকে; 



মধ্যলীল| | ] প্লোকের ও পয়ার়ের ভাবার্ঘ। ৩৯ 
টি ০ 

তবে তাহাতে আবেশ (চিত্তের একা- 

এত) হয় বলিয়া সহজ (শ্বাভাবিক 

প্রেম) বস্ত লেখ! হয় না; যেহেতু চিত্- 

রঞ্জনে মন থাকায় লেখোর অনুমন্ধান 
থাকে না। অন্ঞজনেরও ইহাতে অধি- 

কার আছে, ইহা বলিতেছেন, “যেবা” 

ইতি। অজ্ঞব্যক্তি ঠৈতন্যলীল। শ্রবণ 

করিতে করিতে বা এই গ্রন্থ পাঠ করিতে 

করিতে চৈতন্যলীলার অদ্ভুত্ত (অলৌ- 
কিক) শক্তি দ্বারা তাহার কষে গ্রেম 

উৎপন্ন হইবে এবং রমের রীতি মহজ 

বন্ত বলিয়া! যাহা লেখা যায় না তাহা 

জাণিবে। অতএব চৈতন্যলীলা শ্রবণে 

বড় হিত হয়। তথাহি চন্দ্রা মতে 

"্সংসারধিদ্ধুতরণে হদয়ং যদি গ্যাং 

সন্কীর্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ। 

প্রেমাঘুধো বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি- 

শ্চৈতন্তচন্দ্রচরণে শরণং গ্রয।তু ॥” 

মংসার-লাগরতরণে, আঙ্কীর্তনাতত 
রসান্বা?নে এবং গ্রেমমমুদ্র-বিছারে যদি 

তোমার মন হয়, তবে গ্রীচৈতনোর 
চরণে শরণ গ্রহণ কর ॥ ৬৩ ॥ 

(২১ পা) “ভাগবত... কেষ্দাম ॥" 

এই ৬১তম, হইতে ৬৩তম পয়ার তিনটির 

ভাবার্থ মরল। কাঠিন্যপীযুক্তও মকলে 
এ গ্রন্থ বুঝিতে পারিবেন। ইহা! উদা- 
হরণের মহিত বলিতেছেন, “ভাগবত” 

ইতি। ভাগবতের কপায় যেমন শ্লোকময় 

ভাগবত বুঝিতে পারে, তদ্রপ এই 
গ্রন্থের বা ঢৈতন্যের কূপায় ইহা বুঝিতে 
পারিবে । মধ্যলীলায় অন্ত্যলীলার সুত্র 

বর্ণণা কর কেন? ব। তাহ! সুত্রে বিস্তা- 

রই কর কেন? ইহাতে বলিতেছেন, 

“এই অন্তযলীল।" ইত্যাদি । ইহ মধ্যে, 

টৈতন্যলীলাবর্ণন সময় মধ্যে। জীয়ে। 
জীবিত্ত থাকি ॥ ৩১-৬৩॥ 

ইতি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সুনোধিনী টীপ্পী ॥ ২ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

"949 678৫ 

(২২ পা) “ন্যাসমিত্তি ।* এই প্রথম 
প্লেকের তাৎপর্যা শ্োকার্ধে প্রকাশ 

“আছে। এই পরিচ্ছেদ গ্রস্থকার যাহা 
বলিবেন, তাহ! পৌকার্থে প্রকাশ করিয়া 

শ্রচৈতন্তকে প্রণাম করতঃ পূর্বের স্থায় 

মঙ্গলাচরণ করিলেন। এই পরিচ্ছেদে 

গ্ীচেতনোর ম্ন্যাম ও প্রীঅদবৈতগৃছে 
ভোজন বিলামাদি বর্ণিত হইয়াছে ॥১॥ 

(২২ পা) প্জয় জয়...... প্রা 

দেশে ॥* এই ১ম পয়ারের ভাবার্থ 

সরল। তনালীলাবর্ণনে চৈতনাভকের 

ক্লপা প্রার্থনা করিতেছেন, “্গয় জয় 



হি 

৪০ 

ইতি। টচতন্যতক্তের ক্ৃষ্ণপদাঘুজরসে 

একমাত্র অধিকার হেতু গ্রন্থকার তন্তক্ত- 

গণকে বন্দন। করিলেন । তথাহি--- 

প্কুঞ্ণপদাম্বুনরসনন্বন্ধঃ কম ন কচিৎ। 

জানস্তযনুভবস্তোব তং রমং গৌরপা্ষদাঃ ॥৮ 

জ্ীকুষ্ণপাদপঘ্নরসে যে কোন বিশেষ 
সম্বন্ধ কোথাও কাহারও হয় নাই। গৌর- 
পার্ধদগণই মেই রম জানেন ও অনুভব 

করেন । ভ্রমিতে, ভ্রমণ করিয়া | ১ ॥ 

(২২ পা )'এত।মিতি |” এই শ্লোকের 

তাৎপর্য শ্লোকার্থে গ্রকাশ আছে। 
অবন্তদেশে কোন এক ক্রাঙ্ধণ যক্ষবিত্তের 

সভায় ইহলোৌক ও পরলোককে বৰঞ্চনা করিয়। 

প্রচুর ধন সঞ্চয় করেন। পরে কর্তব্য কর্দের 

অনাদুর ছার! পুণ্য ক্ষয় হইলে, তাহার সমস্ত ধন 

নষ্ট হইয়! যায়। এর ত্রাঙ্ষণ [পূর্বে যে ভগবস্তজন 
করিয়াছিলেন, তাহ! আবিনশ্বর। ধনাদ নু 

হইলে, সেই্ভজন প্রভাবে তাহার বৈরাগ্য উপ- 
স্থিত হইলে বলিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই ভগবান্ 

আমার গ্রাতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন, নচেৎ ধনক্ষয়ে 

আমার চিত্তে এব্প নির্কেদ আনিয়া কেন উপ- 

স্থিতহইল? তখন তিনি সন্যাসির বেশে ভিক্ষা! 

সবার! জীবিক1 নির্বাছ করিতে লাগিলেন। তৎ- 

ফালে ছষ্ট লোকগণ তাহাকে নানা ছুঃখ দিলে, 

তিনি একটি গা! দ্বারা নান! হেতু প্রদর্শন 
পূর্ব্বক নান। বিচার করিয়। বলেন, ইহার! আমার 

দুঃখের কারণ নহে, কেবল] মনই) স্ুথ ছুঃথের 

ফারণ। আনম প্রকৃতির পর, অহঙ্কার নিমিত্ত 

ভাঙার সুখ দুঃখ, বাস্তবিক তাহার সুখ ছঃখ 

লাই। ইত্যাদি বলিয়। বলিতেছেন, “এতামিতি |" 

প্ীকৃলঃ কহিলেন, হে উদ্ধব! বিল্প 

পু দ্বার শগিতা, পুর্বার্ষিতা যে আমার 

গ্রুতি গুদ্ধা ভন্তি ; ধনক্ষয়ে তাহ। ত্রাহ্গ- 

থের মনে উদ্দিত হইয়াছিল। তাহার 

শ্ঈীচৈতম্যচরিতাস্বত | 
সারার 

[ তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 

মনে ভক্তি প্রা€ুভূতি হইলে, নিজের 
সুখছ্ঃখনহনোপায় সন্ন্যামকে অবলম্বন 
করিয়া পূর্বকথিত বিষয়গুলির বিচার 

করতঃ নিশ্চয় করিয়াছিলেন, *আমি 

স্রীফুঞ্মেব। করিব* এবং তিনি আমার 

চরণসেন৷ দ্বারা অস্থতগগিন্ধৃতে নিমগ্ন 

হওতঃ নৃত্য,.করিতে করিতে আনন্দের 

মহিত দর্প করিয়৷ বলিয়াছিলেন, “এতা- 

মিতি। অর্থাৎ 'দেহ ও টৈহিকাভিমান 

হইতে শুদ্ধ যেজ্ীবাড়া। । তাহার বিচা- 

রিতলক্ষণ শ্বন্পকে (ক্সানকে ) কিঞি- 

ম্মাত্র অবলম্বন! করতঃ প্রীরুষ্ণের চরণ- 

মেবা দ্বারাই মংমারান্ধকার হইতে উত্তীর্ণ 

হইব। পরমাত্মনিষ্ঠা (জ্ঞান) দ্বারা 
উত্তীর্ণ হইতে প।রিব না। ইহা “এব 

শব্দ দ্বারাই পতিপন্ন হইতেছে । যদি 

বল, তবে পরাস্মনিষ্ঠাকে অবলম্বন 

করিয়া কি করিতেছ?? ইভাতে বলিতে 

ছেন, পপুর্বাতমৈরিত্তি।”  অর্থ।ৎ গ্রা.টীন 

মহধিগণ কর্তৃক মমাধৃত বলিয়াই, উহ] 

কিঞ্িম্মাত্ত অবন্বলন করিয়াছি। অথবা, 

অন্য বিষয়ে আবেশ পরিত্যাগ জণ্য 

জ্ঞানে আন্থামাত্র করিয়াছি ॥ ২॥ 

(২২ পা) প্রভু কহে" গুনাএতা 

হরিনাম ॥” এই ২য় পয়ারের ভাবার্থ 

মরল। “গভু কহে" ইতি । সাধু সতা। 

ভিক্ষুক বচন, “এতামিতি শ্লোক বাক্য। 
অতএব মুকুন্দসেবন ব্রত (নিয়ম ) নির্ধা- 
রণ ( নির্ণয় ) কৈল (করিলাগ )। অর্থাৎ ” 

এইরূপ নিয়মে মুকুন্দমেবা করিব, যেন 

কখন ভগ্গ হয় না। দীর্ঘকাল অনু- 
পালনীয় সঙ্বর্পই ব্রত। কিরূপ নিয়মে 



মধ্যনীল|। ]. 

করিবেন তাহা বলিতেছেন, 

'পরাতানিষ্ঠামাত্র* ইতি। এই পয়ারটি 

'এন্ামতি* শ্লোকের ফলিতার্থ। বেশ, 

আস্থা । অন্যাবেশ পরিত্যাগ নিমিত্ত 

দেহ ও দৈহিকাভিমান হইতে শুদ্ধ যে 

জীব, তাহার নিষ্ঠা অর্থাৎ জীব ব্রন্ষের 

অংশ ও দেহার্দি হইতে অতিরিক্ত অত- 

এব তাহার সখ দুঃখ নাঈ, এক্সপ বিচা- 
রিতলক্ষণম্বরূপ যে আত্মা, তাহাতে 

আমার আস্থামাত্র, কিন্ত প্রীকৃষ্+গেবায় 

সংমার তরিব। আত্মতত্বজ্ঞানে মংমার 

তরে না, কেবল শ্রীরুফ্মেবায় উত্তীর্ণ 

হয়। মেই বেশ ঠৈল। মেই আস্থা 

করিলাম । একে, এক্ষণে । ক্ুষ্নিষেরণ, 

কৃষ্ণমেবা। “গোৌপবালক* ইতি । প্রভুর 

দর্শন এভাবে গোপবালকের। হরি হরি 

বলে। শুনি, হরিনাম শুনিয়া। তা 

সবার) গোপবালকগণের ]২॥ 

(২৩ পা) “গুণতে তা.,*১**০, মব 

ভক্তগণ ॥” এই ওন পয়ারের ভাবার্থ 

সরল। গুপ্ডে, প্রভুর অমাক্ষাতে। 

করিয়! গ্রাবন্ধ,রচন। করিয়া। “বৃন্দানপথ* 

ইতি । গুছেন, জিজ্ঞামা করেন । রৃন্দা" 

বনের পথ দেখাইতে গঙ্ষাতীরপথ 

দেখান কথা মিথ্যা হইলেও এখানে 

দোষ হয় না, কেননা, অনুরাগে শান্ত্রা- 

পেক্ষা থাকে না। অথবা, গ্ট্রীকূষ্ণের 
আহারাদির জন্য যেগন যশোদার 
গ্রলোভনবাক্য দোষাবহ নছে, তদ্রপ 

তিন পিন উপবাসী শ্্ীচৈতন্যের আহা- 
রাদির :জনা বাত্মল্য ভাবময় নিত্যা- 

নন্দের গঙ্গাতীরপথ দেখাইয়া অদ্বৈত" 

মেবা 

শ্লকের ও পয়ারের ভাবার্ঘ। ৪১ 

গৃহে আনয়ন করাও দোষাধহ নহে। 

গাঢ়স্সেহ বশতঃ এরূপ করিয়াছিলেন। 

তথাহি মধ্যের নগ্ডমে মহাগুড়ুর উক্তি-- 
“নীলাচল আনিতে তুমি ভাঙ্গিণে মোর দণড। 

তোম! সবার গাড়ন্ষেছে আমার কাধ ভঙ্গ ॥৮ 

অতএব নিত্যানন্দরূত আচরণ 

দোষাবহ:নহে ॥ ৩ ॥ 

(২৩ পা) “তারে পাঠাইয়]'** ১১০, 
করেন স্তবন ॥* এই ধর্থ পয়ারের 
ভাবাথ সরল । আগে, সম্মুখে । দিল! 
পরিচয়, আমিও বৃন্দাবন যাইব, এইরূপ 

পরিচয় দিলেন, আত্মপরিচয় নহে। 

যেহেতু ইতঃপুর্বে নিত্যানন্দের মহিত 

প্রভুর পরিচয় আছে। বিশেষ “গুড়ু 

কহে ্রীপাদ* এই বাকোও পুর্বপরিচয় 

প্রীতিত হইতেছে। যদি বল, গক্জাতীর- 

পথ দেখান নিত্যানন্দের দোষাবহ নহে, 

কিন্ত নিত্যানন্দ অ্বিত-গৃহে যাইতেছেন 
অথচ প্রভুকে বলিতেছেন, “তোমা সনে 

যাব রন্দাবন* এই বাকাটি সম্পর্ণ মিথা। 

হইতেছে? ইহা হইতে পারে না, 

কেননা-- ॥ 
"আচার্য্য কহে তুমি যাহা ৩1£1 বুন্দাবন।” 

এই পর পয়ারে কথার ম্মাধান 

হইবে। তেহো, নিত্যানন্দ। যদ্দি বল, 

প্রডুকে গঙ্গার নিকট আনিয়া যমুন] 

বলিয়। দর্শন করান, ইহাতে নিত্যানন্দের 

বঞ্চন। প্রকাশ পাইতেছে। এই কথার 

সমাধান “আচার্য্য কছে মিথ্যা নহে" 
ইত্যাদি পর পয়ারে করিবেন ॥ $ 1 

(২৩ পা) “চিদানদ্দভানোরিতি। 

এই তৃতীয় মোকের তাৎপর্যয গ্লোকার্থে 



৪২ ী্রীচৈতস্থচরিতাস্থৃত। [তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
হার

ার 

প্রকাশ আছে। মহাপ্রভু যমুনার যে | নির্দোষ এই নিত্যানন্দ আপনাকে 

স্ব করিয়াছেন, তাহা এই শ্লোকদ্বার। 

স্তব করিলেন ॥৩॥ 

(২৩ পা) “এত বলি''''গঙ্গাধার ॥ 

এই ৫ম ও ৬ষ পয়ারছয়ের ভাবার্থ মরল। 

এত বলি, শুব বলিয়া | কৈল গঙ্গান্নান, 

যমুনাজ্ঞানে গঙ্গাক্নান করিলেন। কৌলীন, 
মেখলাবদ্ধ পরিধেয় বন্ত্রখণ্ড | হেথা, 

রন্দাবনে। “আচার্য্য কহে* ইতি। 

বাহ, যেখানে । প্রাক্ত বস্ত তোমাকে 

স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব ভুমি 

যখন প্রাকৃত নানাদেশে গমন কর, 
তখন মেই মেই দেশে আধারশক্কিলক্ষণ 

বিভূতি-বিশিষ্ট তদ্বামের আবেশ হয় 
শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ডে-. 

গ্যত্র ক্চিছ্া! গ্রকটলীল।য়ং তদ্গমনাঁদিকং 

শীতে তদপি তেষাং আধারশক্তিরূপাণাং 

স্থানানামাবেশ[দেব মস্তব্যম্ ॥* 

প্রকটলীলায় প্ীকঞ্ের অন্যন্থানে যে 

গমনাদি শুনিতে পাওয়া যায়ঃ তাহাতে 

নিত্য লীলাস্পদ আধারশক্তিরূপ স্থান- 
সকলের আবেশ হয় জানিবেন। অতএব 

প্ীকষ্ণই গ্রীচৈতন্য হওয়াতে তাহাতে 

প্রাকৃত বন্তর স্পর্শ নাই। শ্র্তিও বলেন, 

“স্ ভগবঃ কন্মিন্ প্রতিষ্িত ইতি, স্থে মহিনীতি।” 

সেই ভগবান কোথায় গ্রতিষ্টিত 
আছেন ? নিজ মহিমায়। অতএব শ্্রী- 

চৈতন্য যেখানে গমন করেন,সেই স্থানেই 
বন্দাবমের আবেশ হওয়াতে, গঙ্গাতীরও 

ন্বন্দাবন হইতেছে। প্ীপাদবচন, নিত্যা- 
নন্দবাকা। অদ্বৈত কহিলেন, গ্রাভো। 
উভয়মতেই আপনি প্রতারণীয় নহেন। 

এখানে আনিয়। নিজ ্রীপাদ নামের 

সার্থকতা করিয়াছেন। 

শশ্রিয়ং পাতীতি শ্রীপঃ কৃষ্ত্বম আদদাতীতি।” 

জ্ীপদ শব্দে কষঃ) তাহাকে যিনি 

মম্যকৃরূপে দান করেন, তিনি ভ্ীীপাদ। 
ইনি প্রীকক্চৈতন্যকে আমার হস্তে অর্পণ 

করিয়াছেন। এজন] ইনিই জীীপাদ ॥8।৬। 

(২৩ পা) “পশ্চিম ধারে'' অন্তর ॥* 
এই নম পয়ারের ভাবার্থ সরল। সুখ, 

নীরস। কর্ুখ, ঘ্বতাদিম্সেহরহিত। ন্ুপ, 

দাউল। “পাদ প্রক্ষালন* ইতি । নন্্যাসী 

গৃহচ্ছের পূজ্য, এইজন্য অদ্বৈত, গুভূর 

পাদ গ্রক্ষালন করিলেন এবং গ্রাভুও 

তাহা স্বীকার করিলেন নচেৎ গৌরব 
করিয়। ত।হ।কে পুর্বে পাদম্পর্শ করিতে 

দিতেন না | ৭ ॥ 

(২৪ পা) “প্রথমেই পাক**** 

লোক যত হয় ॥* এই ৮ম হইতে ১০ম 

পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ ঘরল। তিন- 

ঠাঞ্িত, তিনস্থানে। ভীকুফ, শ্রীটেতনা ও 

গ্ীনিত্যানন্দের জন্য। বাঢ়াইল, প্রাত্তত 

করাইল। বত্তিশ! আঠিয়া কলার, বত্রিশ 

ছড়া বিটি কল। জন্মায় যে বৃক্ষে, দেই 

কলাগাছের। আঙ্গটিয়।, উপরের অখগ্ড 

পত্রকে আঙ্গটপাত বলে। শাল্যন্ন, 

রামশালির অন্ন। পীত ঘ্বৃতমিক্ত, গব্য- 
স্বতযুক্ত। সাদ্রক বাস্তক, হরিদ্রার মহিত 

বেতো শাক। নুঁক্তা, তিক্তবিশেষ, ব। 

আচার। পঞ্চবিধ তিক্ত, গুলঞ্চ, নিম্ব, 

বামক, পলতা ও কণ্টকারী-বা পঞ্চ . 
প্রকারের রদ্ধিত ব্যঞজন। পঞ্চবিধ কাস, 



মধালীল! । 

পিপুল, চই, পিপুলমূল, চিতামূল ও শুণ্ঠি 
বা পঞ্চ প্রকারের রন্ধিত ঝালের বাঞজন। 

ব্গ্ন এই কয়টি দ্রব্যুক্ত হইলে এমনি 
অপূর্না হয়, যে অ।স্বাদনে অমৃতনিন্দক | 
শক্ররা, চিনি। ভুগ্ধকুম্া্ড দুধ দিয়া 

কুষ্মাগড পাক। মধুবাল, মিষ্ট অল্প ॥৮-১০॥ 

(২৪ পা) “মুদ্গাবড়া'**** তুমি যাহ 
ঘরে ॥” এই ১১শ, ১২শ ও ১৩শ পয়ার 

তিনটির ভাবার্থ মরপর। মাষবড়া, শব্দে 

কেহ উরতি দাউলের বড়া কল্পন। 

করেন। কেহ বলেন, মাষকলাইয়ের 

বড়া। চতুর্দশী ও রনিবারেই মাষ 

ভক্ষণের বিশেষ নিষেধ পাওয়া যাঁয়। | 

"্মাযঃ শ্রমন্থবতাং নরানাং নিত্যং সেবনীয়তম্।” 

, অমসুখবিশিষ্ট নরের মাষ নিত্যই 
মেবশীয়। গুলী, পিষ্টক। ম্বৎকুগ্িকা, 
মাটির ভাড়। লকৃলকী, পিষ্টক বিশেষ । 
ন] শকি, পারি না। দুই গ্রাভু, জ্ীচৈতন্ত 
ও জ্ীনিত্যানন্দ। বোলাইল, ডাকিলেন। 
মবে, অন্য লোক মকল। রুত্য নাহি 
মরে, দিনরুতা কিছু হয় নাই | ১১-১৩॥ 

(২৪ পা) “হরিদান কহে'** ১, 
উচ্ছিষ্ট রাখিব ॥* এই ১৪খ হইতে ১৮শ 
পয়।র পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। পাছে, 
অতঃপর। এছে, এই প্রকারে । “গুড 
জানে ইতি । আচারের মন কথা, 

তিন ভোগের মধ্যে এক ভোগ শ্রীরুষ্ককে 

দিয়াছেন, অপর দুই ভোগ ছুই প্রভুর 
জন্য অনিবেদিত রাখিয়াছেন। প্রীকৃষঃ 
গ্রগাদ আর শ্ত্রীচৈতন্কে এবং ্ীবলদেব 
মিত্যানন্দকে দেওয়া হয় না। এই 

শ্লোকের ও পরারের ভাবার্ঘ। ৪৩ 

তাহার মন কথা বেদা, জ্ঞাত । তিনে, 
শ্ীঅপ্বৈত লইয়া তিন ॥ ১৪--১৮। 

(২৫ পা) “আচার্য্য কহে,.১*১০, 
করিল পুরণ ॥* এই ১৯খ হইতে ২৩শ 
পয়ার পর্য্যন্ত ভাবাথ মরল। পিগা,রাশি। 
তার লেখে, রাশির তুলনায়। পঞ্চগ্রাম, 
ব্রাহ্মণের প্রথম ভোজনে ক্ষুদ্র পাঁচটী 
গ্রান। জল দিল হই গ্রোমাঞ্ি।র হাতে, 
মন্ন্যামিগণের ভোজনের পুর্বে গৃহ" 
হ্ব|মিকে জলগণ্ষ প্রদান করিতে হয়। 
ইহাতে নিত্যানন্দেরও অন্ন্যাম গুতিপন্্ 
হইল। নিত্যানন্দ কহে কৈল ইত্যাদি 
বাক্য পরিহাণযুক্ত। তোর্ধক, তীর্ঘপর্যা- 
টক। দশবিশ মানের, কুড়ি মেরে 
এক শলী, দশ শলীতে এক বিশ হয়, 
নেই পরিমাণের । “না ছড়াইও* এই 
বাক্যে ঝুট ছড়াইতে অদ্বৈত অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিলেন ॥ ১৯২৩ ॥ 

(২৫ পা) নিত্যানন্দ কহে..." ৫৪ 
হৃদয় উপরে ॥* এই ২৪শ. হইতে ২৭শ 
পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার মরল। পেটনা 
ভরিল, পরিহান বাক্য। উঝালি, ছড়া- 
ইয়। "তোর জাতি” ইতি। তত্ব 
ঈশ্বরের জাতি ও কুল না থাকায় 
উহা স্ততিবাক্য। পাগল, প্রেমোন্বত্। 
নাশিলে মোর মব স্থতিধর্ম অথাৎ প্ী- 
নিত্যানন্দের এনাদম্পর্শে শুদ্ধ ভক্তির 
উদয় হওয়াতে স্মতুাক্ত ধর্ের রক্ষা হয় 
না। রমবাম, রম ও সুগন্ধযুক্ত । মুখবান, 
মুখশোধন ॥ ২৪--২৭ ॥ | 

(২৬ পা) “আচার্য ঝরিতে.১১১*: 
হরধিত হঞা॥”৮ এই ২৮ হইতে ৩০৫ 



৪8 প্রীপ্নীচৈতগ্চরিভাৃত্ত। 

পয়।র পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল। বন্ছ নাচা- 

ইলে, আমাকে অবতীর্ণ করিয়া অনেক 
কার্ধ্য কয়াইলে। ভুইজনে, মুকুন্দ ও 
হরিদাসকে। যে আছিল মনে, শ্রীটৈতন্য 

ও গ্রীনিত]ানন্দের গ্রনাদ ভোজন করেন। 

নাহি সমাধান, গমনাগমন শেষ হয় না। 

বুলে আচার্য্য ধরিঞ্া। অর্থাৎ শ্ীঅদ্বৈত 

প্োমভরে ভূমিতলে পতিত হইবেন, এই 
আশঙ্কায় তাহাকে ধারণ করিয়া প্ীনিত্যা- 

মন্দ আমণ করিতে লাগিলেন॥২৮-৩০ ॥ 

(২১ পা)'কি কহব রে*'*.* ভাবের 

তরঙ্গে ॥ এই ৩১ হইতে ৩৫ৎ পয়ার 

পর্যন্ত ভাবার্থ সরল। মধুবা হইতে 
ভীকষ ভীরন্দাবনে আগিলে শ্রীরাধা যে 
পদ বলেন, তদনুবাদে শ্ীঅদ্বৈত উহা 
বলিতেছেন, “কি কহব* ইতি । কেহ 
বলেন, গুরু ও শ্রীকুষে। অভেদ করিম 
বলিতেছেন, শ্রীঠৈতন্যের আগমনে মাধব 
অর্থাৎ আমার গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর 

আগমন হইয়াছে। ওর, সীমা। 

চিরদিনে, বহুকাল পরে। গাই, গান 
করিয়।। ভাওিয়া, বঞ্চনা] করিয়।। 
গোসাঞ্িং দেখিয়া অর্থাৎ প্রেমোৎ- 

কণ্ায় প্রভুকে ভূমে পতিত দেখিয়!। 
মোয়াথ, স্বাস্থ্য | কানু,ভীরুষ। বিষাদা- 
মর্ম, বিষাদ ও অমর্ষ। ভাবমৈন্য, নির্কে 

দ|দি গধারী-ভাবরূপ টসনা ॥৩১-৩৫ ॥ 

[ তৃতীগ্ন পরিচ্ছেদ। 

(২৬ পা) “তিনদিন উপবাসে***.* 

গ্রাডভূ হইল! সত্বর॥ *এই ৩৬ৎ হইতে ৪০৭ 

পয়ার পর্যন্ত ভাবার্ধ সরল। উদ্দগুনৃত্যে, 
ভাবাবেশে ষ্ঠ লক্ষ গুদানপুর্ননক নৃত্য 

করিয়া । এইমত, অর্থাৎ প্রথমে যেরূপ 

ভাবে গ্রভূর সেবা করিয়াছিলেন, মেই- 
রূপে দশদিনই সেবা করেন । প্রভাতে, 

প্রভুর জদ্বৈতগৃহে মন্ন্যাসের পর প্রথম 

আগমনের পরদিন গাতিঃকালে। মতঘট্র- 

মমৃদ্ধ,অত্যন্ত ভীড় রহিমু, রহিব ॥৩৬-৪০॥ 

(২৭ প|) “একে একে মিপ্রিলা:*' 

নিম।ই শরীরে ॥” এই ৪১ৎ হইতে ৪৩ 

পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল | দৃঢ়, গ|ঢ- 

ভাবে। কৃপাদৃষ্টে হামি, হাম্যপূর্বক 

রুপাদৃষ্টি করতঃ | চূর্ণ হৈল হেন বাসো 
| অর্থাৎ নেই স্বকোমল কলেবর বা চূর্ণ 
হইল ॥ ৪১৪৪ ॥ 

(২৮ পা) “এই মত শচীদেবী.., 
পাপিষ্ঠ জীবন ॥* এই ৪৪ৎ হইতে ৪৮ৎ 
পয়ার পর্যন্ত ভাবার্থ মরল। শ্রীচৈত 

ন্যের ভূমিতে পতন দেখিয়। শ্রীণচীমাত। 
বাৎ্নল্যে হর্ষ, ভয় ও ঠদন্যভাবে ব্যাকুল 

ইইলেন। প্রীচৈতন্য দর্শনে হর্য। ভূমিতে 
পতন ভয়। পতননিবারণে খিষ্ুর নিকট 
প্রর্থনায় দৈন্য। বৈয়গ্রয, ব্যাকুলত। 
গতাগতি, যাতায়াত। বার্তা, মংবাদ। 

শকতি, শক্তি ॥ ৪৪-৪৮ | 

ইতি মধ্যলীলায়াং তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্থঁবোধিনী টিপ্পনী। 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
"১৬ 8৯৫- 

(৩০ পা) “যন্মৈ দাতুমিতি ॥ এই 
প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্ধে প্রকাশ 
আছে। গ্রন্থকার এই চতুর্থ পরিচ্ছেদে 
ঞ্রীমাধনেন্দ্রপুরীর চরিত্র বর্ণনা করিবেন 
বলিয়া তাহার কপ] প্রার্থনায় এই গ্লোক 

বারা তাহাকে বন্দন] করিলেন ॥১। 
(৩০ পা) “জয় জয়********* মানিল 

মাগিয়া ॥” এই ১ম ও হয় পয়ায়ের 
ভাবার্থ মলল। পূর্বের ন্যায় শ্রশ্থকার 

নিজ অভীষদেব প্ঠৈতন্য প্রীনিত্যানন্দ, 
প্রীঅদ্বৈত ও তত্তক্তগণকে পয়ার [বা 
বন্দনা! করিলেন। দন্তভকরি, অহঙ্কার 
করিয়া অর্থাৎ প্রীরন্দাবনদাসের বর্ণনা 
হইতে উত্তম বর্ণনা করিব, এই অহঙ্কার 
করিয়া যদি বর্ণি (বর্ণনা করি )। চারি- 
ভক্ত, জ্ীনিত্যানন্দাদি চারিভক্ত ॥ ১1২ ॥ 

(৩০ পা )“পথে বড়..*.*“দাষগণ ॥” 
এই ৩য় পয়ারের ভাবার্থ ময়ল । দাণী, 
পথকর ধে গ্রহণ করে। 

কেহ বলেন, গোগীনাথ যে পরমমোহন তৎ- 
সন্ধে একটি কিস্তি আছে। যে কালে রাম 
সীতার সহিত চিত্রকূট পর্বতে বাস করেন) সেই 
দময়ে একদ! রাম সীতার সহিত চিত্রকূটের শোভা 
দর্শন করিডে করিতে হান্ত করিলে) সীঙাদেবী 
বলিলেন, নাথ! আপনি কি জন্ত হাসা করিলেন? 

শ্রীরাম বলিলেন তাহ! তোমার শুনিবার প্রয়োজন 
নাই। জনস্তর জানবীর অতিশয় আগ্রহে পৃমরার় 
প্ররাম বলিলেন, ইহার পর গান যে অবতার 
করিব, সে রগ দর্শনে ভিজগৎ মোহিত হুইবে। 

৪৪ 

সীতাদেবী বলিলেম, গ্রতে| | আপনি আগা 
বঞ্চন! করিলেন, কারণ লল্মুধে এইতে| জগস্মো, 
হন রূপ দেখিতেছি ইহা অপেক্ষা! আর কি ক্ধপ 
হইতে পারে? অতএব কূপ! করিয়! গ্ররুত তথ 
বলুন। শ্রীরাম বলিলেন, আমি তোমাকে সত্য 
কগা বলিয়ছি। লীত| কছিলেন, তবে আমাকে 
সেই রূপ দেখান। প্রীরাম বলিলেন, তুমি সেই 
রূপ দেখিলে অধীর! হইবে। পতিব্রতার পতিয় রূপ 
ব্যতীত অন্যের রূপদর্শন অকর্তব্য। সীতা! বলিলেন, 
সেকি, অন্তের রূপ যে আমি দেখিব ন1? তা! 
আপনারই ভিন্নরূপ। অতএব আমাকে উহ 
দেখান। তখন শ্রীরামচন্তর পর দ্বারা প্রস্তর খুদিয়া 
এই গোপীনাথ যুষ্ঠি নির্মাণ করিলেন এবং দর্শনে 
সীতা মোহ প্রাপ্ত হইলেম। এই হেতু গোপীনাথ 
পরম মোহম। এই কিছবদস্তিটি সঙ্গত বোধ হয় না। 

তার, প্রগোপীনাথের। প্রভু, 
প্লীচৈতন্যের ॥ ৩ ॥ 

(৩, পা) 'নানারপে"**-*.বোলেন 
হাসিয়া ॥৮ এই ধর্থ ও ৫ম পয়ার ঘয়ের 
ভাবার্থ মরল। নানারূণে প্রীতি কৈল 
অর্থাৎ প্রীতি পূর্বক মান! প্রকারে প্রভুর 
মেবা করিল। বঞ্চন, যাপন। কথা; 
ন্নীরচুরির বৃত্তান্ত। মেইত আখ্যান, 
ঈশ্বরপুরীর নিকট যা। শুনিয়াছিলেন, 

মেই ইতিহাস। ধরি, রাখিয়া ॥ ৪1 ৫॥ 
(৩১ প1) “পুরী এই দুঙধ'+* "নারে 

চালাইতে ॥* এই ৬ষ্ হইতে ১২শ পরার 
পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। ভোক, ক্ষুধা | 
শোষ, তু] বক্ষুধাজন্য গুফতা।। বলি/ 



৪৬ 

বাগ করি । আমার গ্রামেতে, এই গ্রামে 

ব| আমার জগতে । বাট, পথ। তন্দ্রা, 

অল্প নিদ্রা । বাহ্রৃত্তি লয় অর্থাৎ অল্প 

নিদ্রায় ইক্দ্রিয়গণের বহির্বযাপার থাকে 
না, কিন্তু অন্তর্বাপার সমস্তই থাকে। 

কাঢ়, বাহির কর । মঠ, মন্দির । স্বপন, 

ন্নীন। বজ্ঞ, শ্রীরুষণের প্রাপৌত্র, অনি- 
রুদ্ধের পুত্র বজনাভ ॥ ৬-১২॥ 

(৩১ প।) “মহা মহা৷ বলিষ্ঠ *****" 

পর্বত হৈল পুর্ণ ॥” এই ১৩শ হইতে 

১৬শ পয়ার পর্যন্ত ভাবার্থ মরল। যদি 

বল, গোবর্ধন উপরি উঠিতে নিষেধ 

থাকায় পুরী কি গ্রকারে উঠিলেন, তছু- 

স্তর, জ্ীগোপালের আতন্দরায় তদুপরি 

উঠিয়াছিলেন। ছানিয়?, ছাকিয়া। নব 
শত, নুতন এক শত। 

পঞ্চগব্য ও তন্ন্ত্র--১। গোঁময়--গন্ধদ্বারাং 

ছুরাধ্ষং নিত্যপুষ্টিং করীধিনীম্। ঈশ্বরীং সর্ব- 
ভূতানাং ত্বামিহোপহ্বকে শ্রিক়ম্॥৮ ২। গোমুব্র- 
গায়ত্রী দ্বার! । ৩। ছুগ্ধ--পুর্বমন্ত্ ্বার!। ৪। দ্বত-_ 
পুর্বামন্তর। &'। দধি-_ পূর্ববমন্্র। কুশোদক দিবারও 

বিধি আছে। মন্ত্র যথ-_দেবন্ত ত্বা সবিতুঃ 

গুসবেশ্থিনে! বাছুভ)ং পুষে হস্তাতা।মাদদে। 

পঞ্চামৃত যখা--১। শর্কর! (চিনি) গায়ত্রী দ্বার । 

২। ছঞ্ধ--“আপ্যারম্থ সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম 

বিশ্বং ভব। বাজ সঙ্গতে ॥* ৩। স্বত--“তেজে1- 

হসি শুক্রমসামৃতমসি ধামনামাসি প্রিগ্ং দেবানা- 

মনাধুষ্টং দেবযদনমগি ॥* .৪। দধি-_প্দধিক্রাবে। 

ইফার্যং জিফোরশ্বন্ত বাজিনঃ স্থরতিন|! মথাকরোৎ 

প্রণতভায়ুংধিতার্ষৎ ॥” ৫ মধু--"মধুবাত| খতা- 

, ঈ্ঈতে মধু ক্ষরন্ত মিক্ধবঃ মাধবীর্নঃ সস্তোষধীঃ। 
মধু নক্তমূভোহলো। মধু দৌরপ্ত নঃ পিতা মধুমান্ 
নো বনম্পতিঃ মধুমান্ অস্ত হূর্য্ো মাধবীর্ঘাবে| 
ভবন্ত নঃ॥” তখাহি--বিকুধর্শে ত্তরে-_ 

প্রী্লীচেতম্যচরিতাম্বত | [ চতুর্থ পরচ্ছেদ। 

*ততঃ শঙ্ঘভৃতেনৈব ক্ষীরেণ স্বাপয়েৎ ক্রমাৎ। 
দা ঘৃতেন মধুন! খণ্ডন চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ 

পঞ্চামৃতাদ্যৈঃ গ্পনং সদ! নেচ্ছস্তি ততপ্রিয়াঃ 
কিন্ত তৈঃ কালদেশাদিবিশেষে কারয়স্তি নঃ ॥ 

শঙ্খ পঞামৃত গ্রহণ করতঃ যথাক্রমে ভিন্ন 

ভিন্ন রূপে ন্গান করাইবে। ভক্তগণ সর্বদ| পঞ্চামূত 
ননের বিধি দেন ন; কিন্ত দেশকালভেদে 

উহার ব্যবস্থ। দিয়! থাকেন। উহার পরিমাণ 
ষণ। ব্রহ্মপুরাণে- 

“দেবানাং প্রতিমা ঘত্র ঘৃতাভ্যজন্ততে! ভবেৎ। 

পলানি তণ্ দেয়ানি শ্রন্ধয়! পঞ্চবিংশতিঃ। 

অগ্োত্তরপলশতং স্নানে দেয়ঞ্চ সর্বদা । 

দ্বে সহস্র পলানান্ত মহামানে চ সংখায়! ॥ 

দেবতাপ্রতিম! স্থলে শ্রদ্ধা সহকারে পঞ্চবিংশ- 

পল ঘ্ৃতাদি মর্দন করাইতে হয়) সক্ষম হইলে 

অভ্ঙ্গন্ান সময়ে অগ্রোত্তরশতপল প্রদান করিবে। 

মহানান সময়ে দ্বিসহত্রপল প্রমাণ দিবে। পাচ 

রতিতে এক মাষ, যোল মাষে সুবর্ণ, স্বর্ণ চতুষটয়ে 

এক পল। 

শঙ্বগঙ্গোদকে, শস্মোদকে ও গঙগো- 

দকে। দালি; দাউল ॥ ১৩-১৬॥ 

(৩২ পা) ককুস্তকারের ****** দিয়া 
আচ্ছাদিল ॥* এই ১৭শ হইতে ২০শ 

পয়াব পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল । মুদ্ভাজন, 

ম]টীর ছাড়ি। ভূপ, রাশি? কড়ি, দি 
ও বেসম সংযোগে প্রস্তুত কর! ব্রজবাসি- 

গণের খাদাবিশেষ। মাঠা, ঘোল। 

শিখরিণী, সুদশাস্ত্রে যথা 

"অর্ধাঢ়কং নুচিরপর্যবিতস্যদ্নঃ খওস্য 

যোড়শপলানি শশিপ্রভস্য ৷ 

সপিঃ পলং মধুপলং মরিচং দ্বিকর্ষং শষ]: 
পলামপিচার্ধপলং বীড়স্য ॥* 

সুচির পযুষিত দধি অর্ধাঢ়ক। চিনি যোল 

পণ, ত্বত এক পল, মধু এক পল, মরীচ ছুই কধ। 



মধালীলা। ] 

ওঠ ছুই কর্ষ। বীড় লবণ ছুই কর্ষ। ইহার যোগে 

শিখরিনী হয়। 

বিড়ার সঞ্চয়, পানেৰ খিলি সমূহ। 

টাী, ঝাপ বা আগড় ॥ ১৭-২* | 
(৩২।৩৩ প।) “পুরী গোসাঞ্ি'****, 

কেছোত প্রাচীর ॥* এই ২১শ হইতে ২৫শ 
পয়ার পর্যন্ত ভাবার্থ মরল। পূর্ব অন্ন- 
কুট, প্রীকষ্ণাবতার সময়ের গোবন্ধন 
পুজার অন্নকূটই যেন প্রত্যক্ষ হইয়াছে। 

মাঙ্গিয়া, চাহিয়া । গব্যভোজন, দুগ্ধ 

পান। অন্ন লয়া। তগুলাদি খাদ্য দ্রব্য 

লইয়া। ভেট, উপহার ॥ ২১-২৫ ॥ 

(৩৩ পা) “এক এক ব্রজবাসী'**.., 

ভোগ বিবরণে ॥” এই ২৬শ হইতে ২৯শ 
পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। গৌড় 
হৈতে, গৌড়দেশ হইতে । বৈরাঠী, 
বিষয় বৈরাগ্যবিশিষ্ট। লেপ, লেপন 
কর। মেবার নির্বন্ধ। ধরব পূর্বক গোপা- 

লের সেবার নিমিত্ব। 
*শাস্তিপুর আইল! শ্রীল অধৈতের ঘরে। 

পুরীর প্রেম দেখি আচার্য আনন্দ অস্তরে ॥ 

উর ঠাই মন্ত্র লৈল যতন করিয়। |” 

এই পয়ারে জ্রীঅদৈত শ্রীমাধবেন্ত্র- 

পুরীর প্রেম দেখিয়া ভাহার নিকট মন্ত্র 

গ্রহণ করাতে, অনুপযুক্ত কেবল কৌলিক 

গুরু (কুলগুরু ) করিবার প্রথা নাই। 
ভক্তিমান যোগ্যব্যক্তির নিকট মন্ত্র 

গ্রহণ করিবে। ইহা প্রতিপন্ন হইল। 

এখানে একটি আশঙ্কা হইতে পারে, 

হরিভক্তিবিলামে উক্ত হইয়াছে-- 

নপুযশ্চরণকদ্বোমমন্ত্রসিদ্ধঃ প্রয়!গবিৎ | 

তগন্থী মতাবাদী 5 গৃহস্থে!। ওরুরুচ্যতে ॥* 

প্লোকের ও পয়ারের ভাষার্থ। ৪৭ 

যিনি পুরশ্চরণার্দি দ্বারা নিজমন্ত্ 
চৈতন্য করিয়াছেন, মকল প্রকার প্রয়োগ 

কুশল, মতাবাদী] অথচ গৃহস্থধর্থে স্থিত 

তিনিই গুরু হইবেন। এরূপ হইলে 

প্রীঅন্বৈত সন্ন্যামির নিকট দীক্ষা লইচলন 
কি প্রকারে? ততছুত্বর, সিদ্বমন্ত্রগুরুর 

নিকট দীক্ষা লইতে পারেন অর্থাৎ যিনি 

যে মন্ত্র দ্বারা মিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি 

সন্্যামী হইলেও, তাহার নিকট হইতে 

এ মন্ত্র গ্রহণ করিলে দোষ হয় না। 

জগমোহন। গিমম্দিরের সম্মুখস্থ তদংশ 

স্থান বিশেষ । কীহা কাহা, কিকি 

দ্রব্য | মৌষ্ঠব, পরিপাণী। ভিয়ানে,পাক 
করিয়া । লাগাব, প্রদান করিব। গোপা- 

লের নিমিত্ব প্ীগেপীনাথের ভোগ 

জানিতে যে ইচ্ছা করেন, ইহ! তাহার 

সেবাবিষয়ক গ্রীতি কার্য ॥ ২৬-২৯।॥ 

(৩৩। ৩৪ পা) “শব্যাভোগে****** 

মাধবপুরীরে চাহিয়া ॥ এই ৩০ৎ হইতে 

৩৩ৎ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল। শয্যা- 

ভোগ, শয়নের পূর্বকালীন ভোগ। 

লেপি, লেপন কঁরিয়া। দ্বার দিয়া, 
মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া। বোলে, 

অনুসন্ধান করে ॥ ৩০-৩৩ ॥ 
(৩৪ পা) “ক্ষীর লও এই ****** 

গোপাল রৃত্বাস্ত ॥* এই ৩৪ৎ হইত্তে ৩৭ৎ 

পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ দরল। লাগি, 

জন্য । : আবেশে, প্রেমাবেশে | ঠিকরি। 
প্যয় ক্ষীরপাত্রের খোল! । প্রতিষ্ঠা, 
পুখ্যাতি। “গ্রৃতিষ্ঠার ম্বভাধ”  ইতি। 

বিদিত, জ্ঞাত। লাগ লৈয়া, লগ্ন হৈয়!। 

বিধাতা প্রতিষ্ঠার নির্মাণ কর্তা হেতু 



৪6৮ 

সর্কাত্র তাহার সুখ্যাতির ঘোষনা করেন 
অর্থাৎ যেখানে ভক্ত যাইবেন, সুখ্যাতিও 

সেখানে উপস্থিত হইবে । গোপাল 

বৃত্তান্ত, গোপাল যে চন্দন চাহিয়াছেন 

মেই কথা ॥ ৩৪-৩৭ ॥ 

(৩৫ পা) “গোপাল চন্দন *** *** 

আনিল ডাকিয়া ॥” এই ৩৮ৎ হইতে 

৪১ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্ধ সরল। আশঙ্ক। 

হইতে পারে। গোপাল চন্দন চাহিয়াছেন 

ভক্তগণ ইহ] শুনিয়া আনন্দিত হওতঃ 

রাজপাত্রের (রাজকর্মচ|রীর ) নিকট 

চন্দন প্রার্থনা করেন কেন? মে মময়ে 

তত্ততা চন্দনবন উৎকলের রাজার আয়ত্ত 

থাকাতে তদাজ্ঞা ব্যতীত অন্য কেহ 

চন্দন লইয়। দেশান্তরে যাইতে পারিত 

না। এক বিপ্র” ইতি। চন্দনবহছন 

নিমিত্ত এক ব্রাঙ্গণ ও এক সেবক 

দিলেন; কিন্তু পুরীগৌোসাই তাহা- 

দ্িগকে নিবারণ করিয়। স্বয়ং চন্দন বহন 

করেন। ইহা পশ্চাৎ “হেন জন চন্দনের 

ভার বছি যায় এই পয়ারে বাক্ত হইবে। 

তাহার। সঙ্গে ছিলেন মাত্র। মহ্বল মহিত, 

অর্থের সহিত। ঘাটে, মাশুল লইবার 
স্থানে । দান, মাশুল | রাজলিখা।, রাজার 

ছাড়। যদি বল, শ্ীগোপালের নিজের 

জ্বন্ঠ চন্দন প্রার্থনা করতঃ প্ীগোপীনাথে 

উহা! দিতে বলেন কেন? ইহাতে 

বলিতেছেন, “স্বতন্ত্র ঈশ্বর* ইতি। তাহার 

আজ্ঞাপালনই আমাদের কর্তব্য, কিন্ত 

তীহার অভিপ্রায় জানিনা; যে হেতু 
ত্বতগ্র ঈশ্বর । এই ছুই, পূর্বোক্ত ক্ষেত্র 

হইতে নঙ্ষে সমাগত আঙ্ষণ ও পেবক। 

জীপ্লীচৈতগ্যচরিতাম্বত। [চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 

বেতন, ক্ষেত্রে যে বম্বল পাইয়াছিলেন 
তাহা! হইতে মাহিন] দেন। যাবৎ হৈল 
অন্ত, পুরী যে সকল চম্দন'আনিয়াছিলেন, 
তাহ! যে পর্যন্ত শেষ না হইল, তাঁবং" 

কাল তিনি রেমুণাতে থাকিলেন ॥৩৮-৪১। 
(৩২।৩৬ প1)গ্রীম্মকাল অন্তে'** .. 

নাহি এ বিচার ॥” ৪২৭ হইতে 8৪৭ 

পয়ার পর্য্যস্ত ভাবার নরল। তিনবার 

স্বপ্নে, প্রথম কুঞ্জ হইতে গোপালমুত্ডি 
বাহির কর; দ্বিতীয় ত্াপশান্তির জন্য 

চন্দন আন, তৃতীয় শ্রীগোপীনাথে চন্দন 

দ1ও। জঙ্জীল,উদ্বেগ । পরাকান্ঠ।,নীমা | 

বিরক্ত, নিস্পৃহ | মৌনী, বথালাপ 
বঞ্জিত। গ্রাম্যবার্তা, বিষয়বার্ত। । বুলে, 
চলে । মণেক, একমণ। জগাতি, জঙ্গল। 

কেহ বলেন, বিক্রেয় দ্রব্যের কর আদা- 
য়ের স্থান ॥ ৪২-৪৪ | 

(৩৬ পা) “নঙ্গে এক বট'***** 
শ্লোকের সহিতে ॥” এই ৪৫৭১, ৪৬২ ও 

8৭ পয়ারের ভাবার্থ মরল। বট, কড়ি। 

ধার নামে সকল তাপের শান্তি হয়, সেই 

গোপালের তাপ ও তৎশান্তির জন্য 

পুরীর নিকট চন্দন প্রার্থনা! কিরূপে 
হইতে পারে? ইহাতে বলিতেছেন, 
'এই তার গাড়” পয়ার হইতে “হৈল 

দয়াবান্" পয়ার পর্য্যন্ত। পরীক্ষা! করিয়। 
পুরীর গগাঢ় প্রেম লোকে দেখাইতে 
তাপশাস্তি ছলে চন্দন প্রার্থনা করেন। 
“অয়ীতি” শ্লোক । তার রুপায়ে, রাধা 
কপায়। নাহি চৌঠজন, রাধার 
তিন জন্য ব্যতীত আর চতুর্থ জন নাই 
অর্থ/ৎ জড়, ও অধিপচ ভেদে মহাভাব 



মধ্যলীল। | ] 

দ্বিবিধ । অধিরূটঢ় মহাভাবও মোদন ও 

মোহন নামে দ্বিবিধ। মোদন কেবল 

রাধিকাযুথেই প্রকাশ পায়। প্রবিশ্জেষ 
দশায় এই মোদনকে মোহন বলে। 
মোহন নামক ভাব এক গ্রীরাধাতেই 
উদয়, এই ভাব কোন অনির্বচনীয় 
গতিকে প্রাপ্ত হইলে, তাহাতে যে ভ্রম 
তুল্য কোন বিচিত্রতা হয়, তাহাকে 
দিব্যোস্মাদ বলে। ইহা প্রীরাধাতেই 
সম্ভবে | উল্মাদাবস্থায় গ্রারাধা যাহা 
বলেন, ততকপায় হুদয়ে এ উম্মাদের 
সঞ্চার হওয়াতে পুরীর এই শ্লোক যু 
হয়, শ্রীটচতন্য প্রীরাধাভাব অশ্গীকার। 
করায় এই ক্লোকে আন্বাদন করেন। 
অতএব তিন জন ব্যতীত আর কেহ 

উহার অভিপ্রায় বুঝে না ॥ ৪৫-৪৭॥ 
(৩১ পা) “অম্নীতি।* এই দ্বিতীয় 

শ্লোকের তাৎপর্য । গ্রীরুষের মধুর] 
গ্রমন জনিত মহাবিরহসমুদ্রে পতিত। 
্ীরাধার শাবল্যভাবের উদয় হইলে, 
তিনি শ্রীরুষ্কে যাহা বলিয়াছিলেন, 
তাহা জ্ীমাধবেন্দ্রপুরী কত পদ্যে অন্ু- 
বর্ণিত হইতেছে। প্রথমতঃ শ্রীরাধা 
স্বাপরাধ বশতঃ প্রীকষ্খ আগমন করি- 
বেন ন। জানিয়া, পরমদৈন্যোদয়ে 
বলিতেছেন, “অয়ি।” অয়ি শব্দটি কোমল 

মন্বোধন। হে “দীনদয়ার্জ” অর্থাৎ আমার 
ন্যায় দীনজনে ষে তোমার নিররগল রুপা 

তদ্বার পরম স্লিপ্ধ। অতএব হে তদৃ- 

গুণসম্পন্প | যদিও আমি তোমাতে 

অপরাধিমী, তথাপি দয়ার্জচিত্বত্বহেতু 
তুমি এই দীনকে দর্শন দাও। অথবা, 

শ্লোবের ও পয়ারের ভাবার্ঘ। 8৯ 

ভব ও বিরহসমুদ্রে পতিতজনের প্রাতি 
যে তোমার দয়! ভদ্বারা উদ্বিগ্রচিত্ত 
অর্থাৎ তাদুশজনের দুঃখ বিনাশতৎপর। 
অতএব আমি অতি দীনা আমার ব্যাকু- 
লত1 অনুভব করিয়া কোথাও থাকিতে 
পার না) সুতরাং দর্শন দাও । পুনরায় 
পৃতনাবধার্দি স্মরণ করতঃ ই্রীরষেের 
নির্দয়ত্ব স্ফুত্তি হইলে রাধা কহিতে- 
ছেন, “হে নাথ” অর্থাৎ নির্দয়রূপে তুমি 
স্রাগণকে বধ কর। অতএব আমাদিগকে 
ত্যাগ তোমার কর্তব্য হইয়াছে । অগ্রব) 
দক্ষিণভ্ব গুণোদয়ে প্রীরাধা কহিলেন, 
“হে নাথ” অর্থাৎ তুমি মর্কজনরক্ষক; 
সুতরাং তাদ্শম্বভাব ত্যাগ করতঃ 

আমাদিগকে মারিতে কেন মথুর। গমন 

করিলে? দক্ষিণ যথা উজ্্বলে-- 
“অসহ! মাননির্বান্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী। 

সামতিস্তেন ভেদ] চ দক্ষিণ! পরিকীর্তিতা !” 

যে নায়িকা মানগ্রহথে অমহা ও নায়" 
কের প্রতি মুক্তবাক্য গ্রায়োগ করে এবং 
নায়কের জ্তববাক্যে াসন্ন হয়, তাহাকে 
দক্ষিণা কহে। এখানে যুক্তবাক্য প্রয়োগ 
হইয়াছে । অথবা, প্রীরুষ্ণের পালনাদি 
গু প্রীরাধায় স্ফুপ্তি হওয়ায় কহিতেছেন, 
“হে নাথ" অর্থ।ৎ তুমি আমাদিগকে বনু 
গ্রকারে রক্ষা করিয়া) এক্ষণে কেন 
আমাদের ত্যাগকরিলে। অথবা, বিনি ৷ 
নাথ, তিনি অভীষদানে সমর্থ। যিনি 
অভীষ্টদাতা, তিনি ভামাদের অনভীষ 
পদান করতঃ কোথায় না যাইতেছেন? 
অথবা, অবহিখাভাবে কহিলেন, *হে 
নাথ" অর্থ।ৎ মহবন্ধ পদের অনির্দেশ হেতু 



৫ ্ীপ্্ীচৈতণ্থটরিতাম্বত। 

তুমি কেবল আমার নাথ নহ, পরস্ত 

ব্রঙ্গবাগি ও মধ্রাঁবাসিগ্রণের নাথ। 

অতএব তাহাদের স্বুখ সম্পাদন কর। 

আমার অভিমানে তোমার কোন 

আশঙ্কা নাই। উত্তাপ প্রর্দান করা 

তোমার ধর্ম । সুতরাং আমাদের ত্যাগে 

তোমার আর অপরাধ কি? “হায় হায় 

আমার অনাদরবক্য দ্বারা 'আঁমার 

একমাত্র জীবন গ্রীরুষ্ণ পুনরায় মথুরায় 

গ্রমন করিলেন ।” বিরহবৈবশ্য হেতু 
ইন্নটল্মরণ করতঃ অনুয়াভাবে গ্রীরাধা 

কহিলেন, “হে মধুরানাথ* অর্থাৎ এক্ষণে 

তুমি মথুরানাগরীগণের নাথ। অতএব 

আমার অরক্ষণে তোমার কোন দোষ 

নাই। অথবা, ঈর্ষা বশতঃ কহিলেন, 

হে মথ্বানাথ* অর্থাৎ মথুরানাগরীগণ 
তোমার চিত্ব হরণ করিয়াছে । অতএব 

গ্রাম্যকুলবালিক৷ ও পশুপালিক আমা- 

দের মহিত রমণ করিতে কেন তুমি 
আগমন করিবে? পুর্বে তুমি ব্রজনাথ 

ছিলে, এক্ষণে মথুরারমণীগণের রূপা 
শ্রবণ করতঃ তাহাদের উপভোগ করিতে 

গমন করতঃ মথ্রানাথ হইয়াছ। তোমার 

স্বভাব অনবশ্থিত ; সুতরাং ব্রজে কোন 

গ্রায়োজনে আমিবে। জ্ীরাধা অসুয়া- 

ভাবে কহিতেছেন, যদিও মথ্রানাগরী 

তোমায় অধীন করিয়াছে, তথাপি কৃত- 

জ্ঞত] অঙ্গীকার করিয়া একবার দর্শন 

দেওয়া সঙ্গত। এই অভিগ্রায়ে কহি- 

'লেন, প্কদ্দেতি।” অথবা, “হে সখি, 
প্রীরুঞ্ণ অতিনির্দয়। কখনও তিনি আলি- 

বেন ন।। প্ীকৃষ্ণ ব্যতীত কিরূপে আমি 

[ চতুর্থ পরিচ্ছ্েদে। 

প্রাণসকল ধারণ করিব।” এব্্প 
উৎসুক্যোদয়ে গ্ীরাধ। কহিলেন,“কদাব- 
লোকাসে।” অথবা, যদি ৰল, আমি 

(জ্রুষ্চ) তোমাদেরই সদ। পালক, 
মথুরাস্থিত যাদবাদির সুখ বিধান জনা 
কয়েকদিন বাস করিব। তাহাতে 

সদৈন্যে কহিতেছেন, ছে মথুরাজনপালক 
কবে ভুমি আমাদের দেখা দিবে? যদি 

বল, সুহদ্গণের সুখবিধান করিয়াই 
আগমন করিব। ইহাতে ব্যাকুলভাবে 
শ্রীরাধা কহিলেন, “হে দয়িত* অর্থাৎ 

প্রাণতোষক, তোমার আদর্শনে মন 

অত্যন্ত অস্থির হইতেছে, এক্ষণে কি 

করি? দয়িত হেতু তদ্ুপায় তুমিই বল। 
অথবা, যদি বল, তোমাদিগকে যখন 

পরিত্যাগ করিয়া আমি গমন করিয়াছি, 
তখন আমর নির্দয়তা অনুমান করতঃ 

আমার দুরাশ! ত্যাগ করতঃ নিজ 

পতিকে ভজনা কর। শ্রীরুষ্ণের এই 

অভিপ্রায় অনুমান করতঃ গ্রীরাধা কহি- 

লেন, “হে দয়িত* অর্থাৎ হদয়নাথ, হৃদয় 

তোমাকেই নাথ রূপে জানে । অতএব 

সেই হৃদয়ের প্রতি কেন তুমি উদ্দামীন 

হইতেছ ? যদ্দি বল, আমাকে উদাসীন 

জানিয়া হৃদয়ের হ্থ্য্য উৎপাদন কর। 

ইহাতে বলিতেছেন, “হৃদয়, তবদলেোক 

কাতরমিতি ।” অর্থাৎ হৃদয় কাতর 

হইয়াছে, তাহার ভদ্রাভদ্র বিচার নাই। 

ইহা জানিয়া৷ যাহা উচিত হয়, তাহা 
বিধান কর। তোমার অদরশশনে প্রাণ স্থির 

হইতেছে না। এরপ বুদ্ধি দ্বার। পরামর্শ 
করতঃ কিরুপে হৃদয়কে ছ্থির করিব। 



মধ্যলীগ। । ] লোকের ও পয়ারের ভাবাধ। ৫১ 

ইহাই বলিতেছেন, 'দ্রাম্যতীতি।' অর্থাৎ 

হুদয় অনবস্থা লাভ করিয়াছে । এতাদৃশী 

অবস্থাবিশিষ্টা হইয়া আমি কি করিব 

অর্থাৎ বাচিয়া থাকিব কি মরিয়া যাইব 
তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ২। 

(৩১৬ পা) এই শ্লোক পড়িতে '*১*, 

প্রেমনাট ॥* এই 8৮ৎ ও ৪৯ৎ পয়ারের 

ভাবার্থ মরল। প্রেমোম্মাদ, প্রেম জনিত 

উন্মাদ । ইতি উতি, ইততস্ততঃ। ইহা 

উন্মাদের অনুভাব। ন। মিঃম্বরে বাণী, 

স্বরঙভেদ বুঝাইল। ন্বরভেদাদি বৈবর্ণ) 
পধ্যন্ত সাত্বিক ভাব । নির্কেদাদি দৈন্য 

পর্যান্ত ব/ভিচারীভাব। ইষ্টানিষ্টের শ্রবণ 
ও দর্শন এবং বিরহাদিতে মোছের 

পূর্ব ও পর অবস্থা মদৃশ বিচার শুন্য" 

তাকে জাড্য বলে। নিমেষরাহিত্া, 

তুধীভাব এবং বিন্মরণাদি তাহার অমু- 
ভাব। উারিল, খুলিয়া গেল। প্রেম 
নাট, প্রেমবিলাস 1 ৪৮। ৪৯॥ 

(৩৬৩৭ প1) “লোকের সংঘউ***.*, 
কৃষ্খদান ॥৮ ৫০ৎ, হইতে ৫২৭ পয়ার 

তিনটির ভাবার্থ সরল। বাহুড়িয়া, ফিরা- 
ইয়া। গোঙাইয়।, অতিবাহিত করিয়!। 

দু'হার, ভগবান্ ও ভক্তের ॥ ৫০-৫২ | 

ইতি মধ্যলীলাকাং চতুর্থ পরিচ্ছেদে সুবোধিনী টিগ্সনী। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

প্টীঠি 66৫ 

(৩৭ পা) “পল্ভামিতি ।* এই প্রথম 

শ্লোকের তাৎ্পর্যা শ্লেকার্থে প্রকাশ 

আছে। এই পরিচ্ছেদে মাক্ষিগোপালের 

চরিত্র ও নিত্যানন্দ. কর্তৃক দগুভঙ্গ 
বর্ণিত হইয়াছে । পূর্বের ন্যায় গ্রন্থকার 

প্রীগোপালচরিত্র বর্ণন হেতু তৎকপা 

প্রার্থনায় তাহাকে বন্দনা করিলেন | ১॥ 

(৩৭৩৮ পা)ণ্জয় জয় গ্রীচৈতন্য.*.... 

দিব কন্যাদান ॥* ১ম হইতে ৪র্থ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্ধ সরল | “চলিতে চলিতে" 

ইতি। মহাগাতু রেমুণ! হইতে যাজপুরে 

গগন করেন। যাজণুরে বৈতরণী নদীর 

দশাস্থমেধ নামক, খাটে ম্বান, ব্রাঙ্গণ 
নগরে বরাহমুত্তি দর্শন, এবং নাভিগয়াতে 
বিরজাদেবীকে দর্শন করতঃ কটক যাত্রা 

করেন। রাজ। গ্রতাপরুদ্র যেখানে থাকি- 

তেন, সেই স্থানে মাক্ষিগোপালকে 

লইয়। যাইতেন, এজন্য তখন শসাক্ষি- 

গোপাস কটক নগরে ছিলেন। এক্ষণে 
ইনি সত্যব|দী গ্রামে আছেন। গোবিন্দ 
স্থানে, গ্রীগোবিন্দের বর্তমান পুরাতন 
মন্দিরের উত্তরদিকে শ্ীগোপালের 
মন্দির । শ্রীগোপালস্থানের পরিচয় হেতু 
গ্গোবিদ্দস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, . 
নচেৎ তৎকালে তথায় ছিল না ॥ ১-৪॥ 



৫২ 

নিশ্চয় ॥ এই ওম হইতে ৮ম পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। গ্রাণীণ, শ্রেষ্ঠ । 
ইহারে আমি দিল, ইহাকে আমি বাক 

দান করিলাম। গুরুবুদ্ধো, শ্বশুরবুদ্ধে। 

জানিব। জানাইব ॥ ৫-৮॥ 

(৩৯ পা)'একদিন......টাদ ধরিতে॥ 

এই ৯ম হইতে ১২শ পয়ার পর্যন্ত ভাবার্থ 

যরল। মাক্ষী বোলাইয়।, ঞ্ীগোপালকে 

সার্মী আনাইয়া। ন্যায়, উচিত বা 

নালিশ । ধর্ম যায়, কন্যাদান করিতেই 

হইবে, না দিলে ধর্ম নষ্ট হইবে। ন্যায় 
করি, বিবাদ করিয়া! । লঘু বিপ্র, ছোট 

বিগ্র। বিবাহিতে বিধাহ করিতে ॥৯-১২। 

(৩৯পা) “ঠেঙগা দেখি*'*..*কর 

অঙ্গীকারে ॥ এই ১৩শ হইতে ১৬শ 

পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল | নাহিক 

স্মরণ বলাতে মিথ্যা বল৷ হইলেও প্রাণ 

সঙ্কটে উহা! দোষ হয় না, কেনন! সত্য 
বলিলে কন্যা দিতে হইবে, তাহাতে 

শ্রী-পুত্রা্দি বিষপানে প্রাণত্যাগ করিবে। 
তথাছি ঞ্ভাগবতে অভ্মে ১৯ অধ্যায়ে 

শ্রীযু নর্দুবিবাহে ঢ বৃদ্ধার্থে প্রাগসন্কটে। 
গোত্রাঙ্ষণার্থে হিংসাক্লাং নানৃতং সাজ্জু গুগ্পিতম্ ॥” 

উৎলাহ পূর্বক স্ত্রীবশীকরণে, পরিছাপে, 
বরের প্রশংসা কখনে, প্রাণসঙ্কটে, গোতরাঙ্গণের 

হিতজগ্ বৃত্তার্থে ও হিংসায় নিখাবাকা দোষকপ 
নছে। তথাহি শ্রুতিঃ-.. 

*তণ্রাৎ কাল এব দদ্যাৎ কালে 
ম দদ্যাৎ তত সত্যানৃতে মিধুনী করোতি ॥* 

.পেই ছেতু কালে দিব, কালে দিন ন! এরপে 
সত্যমিখ্যায় যোগ করিবে। তথ।হি যাজবন্কাঃ_. 

প্ৰ্ণিন।ং ছি বধে! যত্র তত্র সাক্ষানৃতং বদেৎ।॥” 

পরী্ীচৈতগ্চরিতায়ত | 

(৩৮ পা) “ছোট বিএা..*..*জানিব | 

[ পঞ্চম পরিচ্ছেদ। 

যেখানে মনুষাগণের প্রাণ সন্কট হইবে সেখানে 

মিথা! সাক্ষ্য বলিবে। অতএব বড় বিধের 

সত্যানৃত বাক্য দোষাবহ মহে। 

প্রাগল্ভা, গুদ্ধত্য। ন্যায় জিতিতে, 

উচিতকে অন্যথা করিতে ॥ ১৩-১৬ ॥ 

(৪০ পা) .“তবে মুঞ্ডি****তাহা 
যাইতে নারিব ॥* এই ১৭শ হইতে ২১শ 

পয়ার পর্যযশ্ত ভাবার্থ সরল। নহিব, 
হইবে না। লট্পলী, গোলমেলে ॥১৭-২১। 

(৪ প) *বিপ্রা. কহে" সেই 
স্থানে ॥” এই ২২শ পয়ারের ভাবার্থ। 

“প্রতিমা” ইতি । পরম ভক্ত ছোট বিপ্রের 
ভগবৎপ্রতিমায়ঃশৈলাদিবুদ্ধি না থাকায় 
তাহাকে ব্রজেক্জরনন্দন বলিয়াছেন, কেন 

না ভক্তের তাহাতে তদুদ্ধিই হইয়া থাকে 
নচেৎ নারকী হয়। তথাহি ভগবদা কা" 
"যে! মাং সর্বেষু তৃতেষু সম্তমাত্মানমীশ্বরম্। 

হিত্ব।চ্চাং ভ্ততে মৌঢাত্তস্মন্োব জুহোতি সঃ ॥* 
এইটি শিলাময়ী কিখ। দারুময়ী প্রতিম] এই 

যুঢুবুদ্ধি বশত; সর্বতৃতে বর্তমাম পরমাত্ম। যে ঈশ্বর, 
আমাকে ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ আমার সহিত 
প্রতিমার এঁকাভাব ন! জানিয়! যে গ্রতিম! ভঙ্জন 
করে অর্থাৎ লোকুষ্টিতে কেবল জলাদি:'অপন 
করে, ভন্মে ঘৃত প্রদানের স্তায় তাহা বিফল হয়। 

উলটি, ফিরিয়া ॥ ২২॥ 

(৪8০৪১ পা) “মুপুরের ধ্বনি'***, 
আনন্দ অন্তর ॥” এই ২৩শ হইতে ২৩শ 
পয়ারের ভাবার্থ সরল। রাদ্ধি, রন্ধন 
করিয়া। ইত, এক্ষণে । আইলু, আসি- 
লাম। সাক্ষী, প্ীগোপাল॥ ২৩-২৬ ॥ 

( ৪১ পা) প্যদদি বর দিবে'*****আন- 
ন্দিত হয়া॥” এই ২৭শ হইতে ৩১৫ পয়ায় 
পর্য্যন্ত ভাবার্থ দরল। বুলি বলিয়। 



মধালীগ! |] প্লোকের ও পয়ার়ের ভাবাথ। ৫৩ 

গাণিকামিংহানন, পূর্ত রাঞ্জার সিংহ 

গানের নাম । ২৭1 

(৪২ পা) “মেই হৈতে'** দণ্ড যে 

ধরিল |” এই ৩২ হইতে ৩৪ৎ পয়ার 

পর্যন্ত ভাবার্থ সরল । ঠারাঠারি, 
তাকাতাকি। ভুবনেশ্বর, কটকের দক্ষিণ 

পশ্চিম অংশে; এই স্থানে ভুবনেশ্বর 

মামে অনাদদিলি্গ গহাদেব আছেন । 

ভার্গীনদী, পুবীর তিন ক্রোশ উত্তরে 
অবস্থিত! | এই নদীর তীরে প্রনিত্যানন্দ 

্রচৈেতন্ের দণুভ্ষ করায়) ইহাকে 

দওতভাঙ্গা বলে ॥ ৩২-৩৪ ॥ 

(৪২ পা) ্কপোন্ডেশ্বর'**** মহেশ 

দেখিয়া ॥৮ এই ৩৫ৎ পয়ারের ভাবার্থ। 

কি নিমিত্ত দগুভঙ্গ করেন, তাহা 

জীচেতন্যভাগবতে অন্তে, ২য়ে, যথা,_ 

"1 হাতে করি হাসে নিতানলরায়। 

দণ্ডের সহিত কথ! কহেন লীলায় ॥ 

অহে দগ আমি যারে বহিয়ে হদয়ে। 

মে তোমারে বহিবেক এ তে! যুক্তি নছে॥ 

এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড ।, 

ফেপিলেন দণ্ড গার্গি করি তিন থণ্ড॥? 

অথবা--ব্রক্গচারী, গৃহী, বাণপ্রস্থ ও 

মন্ন্যানী এই আশ্রম চতুষ্টয় মণ্ডণ, সগুণ 
হইলে মায়! পরতন্ত্র, তাহা হইলে কর্ম্মের 

অরদীন এবং কর্মাধীন হইলে মংসারী। 

পরমহংমগণ আশ্রমাতীত ও নিগুণ। এই 

হেতু তাহাদের দণ্ড থাকে না। দগ্ডিগণ 
আশ্মোচিত কর্ম না করিলে প্রত্যবায়ী 
হন। পরমহংস গুণাতীত বলিয়। বিধি- 

নিষেধের কিস্কর নহেন। ভাগবতে 

১১শ। ১৮আ। জীর্ণ বলিয়াছেন- 
$৫ 

*মৌনানীহানিলায়াম! দণ্ড। বাগেছচেতসাম্। 
ম হেতে যদ্য সন্তাঙ্গ বেগুভিরন ভবে? বতি$ ৪৮ 

বাকোর দণ্ড মৌন, দেহের দণ্ড কামার, 
ত্যাগ, চিত্রের দণ্ড প্রাণায়াম, এই তিনটি দণ্ড 

ধাহার নাই, হে উদ্ধব, সেইজন কেবল বাশের 
দগুধারণে সন্যাসী হয় মা। 

এ গ্রামাণে দগ্ডাদি যতিচিচ্চ ধার- 

ণেই যতি হয়, তাহ নে, কিন্তু তক্ধন্্দ 

নিষ্ঠাতেই যতি হয়, এইটি পরম রসিক- 
জনে জ্ানাইবার জন্য দণ্ডডঙ্গ কয়েন। 

পুর্কে ভ্রিদিরা তিনখানি দণ্ড ধারণ 

করিতেন। শঙহবরাচার্যের মময় হইতে 

একদণ্ড হয়। যাক, দেহ ও চিত্তের 

যখন গুণরত্বি থাকে, তখন তাহাদের 

দণ্ডার্থ তৎম্মারক তিনখানি দণ্ড খাকে। 

পরমহং্মগখের গুণরত্তি না থাকায়। 

কখনই বাগার্দির বিষয়োম্ুখতা হয় না, 
জন্য তাহারা দণ্ড ধায়ণ করেন না। 

অতএব মচ্চিদানন্দময় ভগবানের গুণ- 

মঙগও হইবার মন্তাবন! নাই। তাহার 

বাগাদির দণ্ড কি? এই হেতু দণ্ড তিন 

খণ্ড করিয়। দেখাইলেঁন, ইহার বাক দেহ 

ও চিত্তের দণ্ডের গ্রয়োজন নাই। 

মাঁয়াধিকারের দণ্ড মায়ার শভ্রোতে 

ভাগিয়া যাউক। বাহার ব|ক্, দেহ ও 

চিত্ত মকলই মচ্চিদানন্দময়,তাহার আবার 

দণ্ড কেন ? এবং ইহাতে ইহ1ও দেখাই” 

লেন, ভক্কিমার্গে কোন আশ্রম বিশেষের 

প্রয়োজন নাই | অথবা, ঈইক্ষেত্রে যাইয়া 

সার্বতৌমের নিকট যে এখর্া প্রকাশ 

করিবেন, তাহ!তে যতিচিহ্ন দগ|দির 

প্রয়োজন নাই, এই হেতু গ্রীচৈতনা দণ্ড 

ভাঙ্ষান এবং সন, রজঃ ও তম এই গণ 
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ত্রয় খণ্ডনাভিপ্রায়ে তিনখণ্ড করেন। 
অথবা 

“এছে! কেনে দণ্ড ভাঙ্গে তেছেো কেন ভাঙ্গায়। 

ভাঙ্গাইয়! কেন তুদ্ধ এঠেত দোষায়॥ 

দণ্ডতঙ্গলীলা এই পরম গভীর। 

সেই বুঝে দেঁহার পদে, যার ভক্তিধীর ॥৩৫॥* 

(৪২ পা) “জগম্নাথের'* *.প্রকা- 

শিল ॥” এই ৩৬ পয়ারের ভাবার্থ 

সরল । দেউল, ঞ্ীমন্দির। আঠারনালা, 

এই স্থীনে নদীর উপরে যে সাঁকো 
আছে, তাহাতে আঠ।রটি ছিদ্র থাকায় 

ইহাকে আঠারনালা বলে । ইহাতে 

পার হুইয়। পুরী যায় ॥ ৩৬॥ 

(৪২ পা) “নিত্যানন্দে গভৃ****ত, 

কর মোর দণ্ড ॥” এই ৩৭ পয়ারের 

ভাবার্থ। এই পয়ারানুযায়ী স্বয়ং দণ্ড 

ভাঙ্গাতে প্ীনিত্যানন্দের মিথ্যা কথা 

হইল এবং শ্ীঠৈতন্যভাগবতোক্ত "্দ$ 
হাতে করি হাযে' পয়ারে বলিয়াছেন, 

আমি (গ্ীনিত্যানন্দ ) যাহাকে (ছ্চৈত- 

ন্যকে) হদয়ে বহন করি, মে আবার 

তোমাকে বহন করেন; ইহ! যুক্তিসঙ্গত 

নছে। এই বলিয়া ঞ্ীনিত্যানন্দ দণ্ড 

ভঙ্গ করেন। অতএব উভয় গ্রন্থের 

সামঞ্জম্য কি? ইহ।তে বলিতেছেন, 

“প্রোমাবেশে পড়িলে" ইতি । গ্নিত্যা- 

নন্দ হদয়ে প্রীচৈতন্য বাম করায় দণ্ড 

ভক্ত বিষয়ে দুই জনার ভরেই দণ্ডভঙ্গ 

হওয়াতে উহা। মিথ্যা হইল ন। বা গ্রন্থ" 
স্বর্মের অনামঞ্গম্য হইল না। তবে যে 

প্ীপ্রীচৈতগ্চরিতা্বত। [ পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

উহ। স্পষ্টরূপে না বলিয়। এইরূপে বলেন, 
তাহ প্রেমের স্বভাব বশতঃ অর্থ;ৎ 

প্রীনিত্যানন্দ শ্রীচেতন্যকে হৃদয়ে যে 
ধারণ করেন, তাহ] প্রেমের কার্যা। 

কিন্ত প্রেমিক প্রেমকে হৃদয় হইতে 

বাহির করেন না। যেহেতু তাহাতে 
প্রেম খর্ব হয় বাথ।কে না। তথাহি 
প্রেমমম্পূটে- 

প্রেম! দ্বয়োরসিকয়োঃ স্থির দীপ এব 

হাদ্বেশ্মভাসয়তি নিশ্চলমেব ভাতি। 

হারাদয়ং বদনতস্ত বহিষ্কৃতেশ্চ-_. 

নির্ধাতি শী্রমথব| লঘুতামুপৈতি ॥ 
প্রেমরূপ স্থিরগ্রদীপ নায়ক ও নায়িকার 

হাদয়রূপ গৃহকে প্রকাশ করে এবং নিশ্চলরূপে 
তথার প্রকাশ পায়। কিন্তু মুখরূপ দার দিয়া 

য্দি এই প্রেমপ্রদীপ বাহির হয়, তবে নির্বাণ 

হয় অথবা লুতাকে প্রাপ্ত হয়। অতথব এই 
দণ্ডভঙগশীল! প্রেমের কাধ্য ॥ ৩৭ | 

(৪২পা) "শুনি এভু মনে****** 

রুষ্দান॥” এই ৩৮ৎ হইতে ৪০ পয়ার 

পর্যন্ত ভাবর্থ সরল। ব্যঞ্জি, প্রকাশ 
করতঃ। ভাঙ্গাইয়া কেনে ক্রুদ্ধ ইত্যাদি, 
ক্রোধছলে প্রনিত্যানন্দাদির সঙ্গ ত্যাগ 

করিয়া অগ্রে জগক্নাথদর্শনে গগন, 

কেবল মার্বাভৌমকে কৃপ। করা । ভাহারা 
সঙ্গে থাকিলে সার্দভৌমগূহে গমন হয় 
নাঃ যে হেতু তাহারাই সুস্থ করিতেন। 
মহাগ্রভুর এই অভিপ্রায় জানিয়। কিঞ্চিৎ 

ক্রোধ উৎপাদনের জন্য নিত্যানদ্দ 

মেই দিনেই দণ্ড ভঙ্গ করেন ॥৩৮-৪০॥ 

ইতি মধ্যপীলায়াং পঞ্চম পরিচ্ছেদ হবোধিনী টিগনী। 



যষ্ত পরিচ্ছেদ। 
পট) 6৫০ 

(৪৩ পা) *নৌমীতি।* এই পথম 
শোকের তাৎপর্য্য গ্লোকার্থে প্রকাশ 

আঁছে। এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সার্বা- 
ভৌমের ভক্তি বলিবেন। গ্রস্থকার 
পূর্বের ন্যায় এই শ্লোকে মঙ্গলাচরণ 

করিয়া প্রীচৈতন্যমহাগ্রভুকে প্রণাম 

করিলেন ॥ ১ ॥ 

&৪৩ পা) “জয় জয়.ঃ. *** মাত্বিক 

বিকার ॥* এই ১ম হইতে ধর্থ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল। মন্দিরে, গর্ভ 

মন্দিরের বাহির মন্দিরে । পড়িছা, 

মন্দিরের মেবক | শিষা পড়িছ্া দ্বারে। 

পড়িছাগণ মধ্যে সার্কাভৌমের ধীহারা 
শিষ্য ছিলেন, তদ্দার1। সার্ডিকবিকার, 

মার্তিকভাব | তথাঠি রমাম্বতসিন্কুতে-- 

“্কষঃসম্বপ্িতিঃ সাক্ষাৎ কিঞিছি। ব্যবধানতঃ | 

ভাবৈশ্চিতবমিহাক্রাস্তং সত্বমিত্ুচ্তে বুধৈঃ | 
সন্বাদশ্বাৎ সমূৎপর। যে ভাবাস্তেতু সাত্বিকাঃ। 

দিগ্ধা দিাস্তথ! ধক্ষ। ইত্যমী ভ্রিবিধ! মতাঃ ॥* 

সাক্ষাৎ প্রীবৃষ্ণসন্বদ্ধি অব কিঞিং ব্যবধান 

হেতু ভাবসমূছ্ে চিত্ত আক্রান্ত হইলে গণ্ডিতগণ 
তাহাকে সখ বলেন। সত্ব হইতে উৎপর যে 

সকল ভাব তাহাদিগকে সাত্বিক বল|যায়। এই 

সাত্বিক তিন গ্রকার, নি, দিগ্ধ ও রক্ষ। 

এ তিনটি মুখ্য ও গৌণ ভেদে সাত্ত্িক 
ভাঁব আট প্রকার-স্তস্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, 
স্বরভেদ,কম্প, বৈবর্ণা,অশ্র ও প্রলয় ॥১-৪। 

(৪৩ পা) পনুদ্দীগ সাত্বিক ''**** 

বড় চগৎকার।” এই £&ম পয়ারের 

ভাবার্থ। যদিও সত্বমূল যুক্ত সমুদায় 

ভাব সাত্বিক' তথাপি ত্তম্তাদি সকল 

সত্বমূল নিবন্ধন মাত্বিক বলিয়া গ্রনিদ্ধ। 

সত্বের তারতম্য প্রযুক্ত প্রাণ ও দেহে 

ক্ষোভের তারতম্য হয়; এই হেতু মকল 

গাত্বিক ভাবেরই তারতমা আছে। এই 

গাত্বিক উত্তরোত্তর রদ্ধি প্রাণ হইয়! 

ধূমায়িতা, হবলিতা, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত এই 

চারি প্রাকার হয়। উক্ত বৃদ্ধি বহুকাল 

ব্যাপিত্ব। বন্ুঙ্গ ব্যাপিত্ব ও শ্বরূপের 

উৎকুর্ম, এই তিন প্রকার হয় এক সময়ে 
যদি পাঁচঃছয় অথবা সমুদায় ভাব উদ্দিত 

হইয়া পরম উৎকর্ষ প্রাণ্ড হয়, তাহা 

উদ্দীপ্ত । স্থুদ্দীপ্তা ভাব যথ! রসাযৃতে-- 
“উারীত। এব সুদীপ্ত মহা'ভাবে ভবস্ত্যমী। 

র্ব্ধ এব পরং কোং সাৰ্িক! যত্র বিভ্রুতি 1* ” 

সাত্বিক ভাববকল মঙ্গাভাবে পরম উৎকর্ষত। 

ধারণ করে. এই হেতু উদ্দীগুভাব মহাতাবে 

শদীপ্ব! হয়। মুখ ও হুঃখজনিত চেষ্টাকে ও 

জানশূনাতাকে গ্রলয় বলে। এই প্রলয়, উদ্দীপ্ত 

সাত্তিকভাব এবং সুদ্দীপ্ত।ভাঁব নিতাসিদ্ধ (পারিধদ্) 

ভক্তে প্রকাশ পায়। যে মহাভ|বে সাব্িকঙাব 

সকল উদ্দীপ্ু হয়, তাহাকে র্যভাব বলে। যাহা! 

মুকুন্দমহিধীগণের অতি ছূর্লভ এবং ব্রজদেবীগণের 
একমাত্র বেস্ সেই ভাবকে মহাতাব বগে। 

শ্রেষ্ঠ, অম্বততুল্য, স্বরূপসম্পত্তি মেই 
ভাঁব, মনকে স্বীয় স্বরূপকে লাভ করায়। 

যেমহাভাবে রূড়োক্ত' অনুষ্ডাব হইতে 

কোন বৈশিষ্টাপাণ্ত আনুভাব দৃষ্ট হর, 



৪১, 

তাহাকে অধিরঢ় ভাবৰলে। এখানে 

প্রীচৈতনোর অধিরূঢ় ডাব এবং সুদ্দীপ্তা- 
ভাবাদি দেখিয়] সার্বভৌম মনে করি- 

লেন, এই দৃষ্ট ভাৰমকল ব্রজগোশীতেই 

ঝস্তবে, ইহ। মনুষাদেহে কিরূপে হইল? 

ইহ। অতি আশ্চর্ম্েযের বিঅয় ॥ ৫ ॥ 

(৪৩ পা) “এত চিন্তি '**'**্বার্তা 
আরবার ॥* এই ৬ষ্ঠ হইচত ৮ম পয়ার 

পর্মযন্ত ভাবার্থ সরলল। উত্তরিল, উপস্থিত 
হইল । ঠতছে, মূর্ছিতাবন্থায় ॥ ৬৮ ॥ 

(৪8৪ পা) “মুকুন্দ কহে'*****প্রভুর 

পদধ্বনি ॥* এই ঈম হইতে ১৩শ পয়ার 

পর্যন্ত ভানার৫থ মরল। দুঃখহর্ম, মোহা- 

বাস্থা দর্শনে দ্বঃখ, অনেকক্ষণ পর দর্শনে 

কুধ। যাঁথে, সঙ্গে ॥ ঈ-ত৩ ॥ 

(৪৪ পা) সার্বভৌম কহে". 
কহিতে লাগিল। ॥” এষ্ট ১৪শ হইতে 

৬১৯শ পয়ারের ভাবার্থ মরল। পাখালি, 
ধৌত করিয়া । লাফরাব্যঞ্জন, চার 
পাঁচটি তরফারির মিশ্রিত্ত ব্যহ্ীন । পিঠ। 

পান, ঘ্বৃতসিক্ত পিষ্টকাদি। মমাধ্যায়ী, 
এক গুরুর পরল্গর ছাত্রকে মমাধ্যায়ী 
রলে। ঠৌহাকে, নীলাম্বর চক্রবর্ভ ও 

জগন্নাথ মিশ্রকে ॥ ১৪ ১৯ ॥ 

(৪৫ পা) “গহজেই পুজয"',****** 
স্বয়েন মধ্যম ॥৮ এই ২৭শ হইতে ২৪শ 

পয়ার পর্যান্ত ভাবার্থ মরল। উপকর্তী, 

উপকণরী । যাডৃনা, মাসী । শয্যোথান, 
_ গ্াস্ত্রোথানলীল।। রুক্*কর্ণান্্বত্তে বর্ণিত 

ককইয়াডে যথা 

গকলকণিত কন্কণং করনিরদ্ধপীতান্বরূং 

ইমগাক্তকুগ্ধল' গলিতবর্থহুহং বিভো?। 

জীঙ্ীচৈতম্যচরিতা মৃত'। [ষষ্ঠ পরিচ্ছেগ। 

পুনঃ গ্রকুতিচাপলং প্রণয়িনীভূজ যন্ত্রিতং 
মম ম্ফ,রতু মানসে মদনকেলিশয্যোখিতম্।” 
যাহাতে কন্কণ মধুর শব করিতেছে, গীতবন 

করে অবরুদ্ধ হইতেছে, র্লাস্তিজন্ত কুস্তগপ ইতন্ততঃ 

গ্রচ্যত হইতেছে, পুনঃ পুন স্বভাববশে চপল 

এবং যাহ! প্রণয়িণীর ভুন্ছয়ে আবদ্ধ, সেই গ্রাতঃ. 

কালীন ম্দনাবেশ বশতঃ শয্যোখানলীল। আমার 

মানসে নিয়ত স্প্তি হউন। 

প্রক্তিবিশীত,ম্বভাব বিনয়যুক্ক ॥২০-২৪॥ 

(৪৫ পা) “গোপীনাথ কহে*'''**, 

বিজ্ঞের গোচর ॥* এই ২৫শ হইতে 

২৭শ পয়ার পর্যান্ত ভাবার সরল । বাছা” 

পেক্ষা, গৌরবাপেক্ষ।; এই হেতু+ বড় 
সম্প্রদায় উপেক্ষা! করিয়াছেন । যোগ" 

পউউ, সন্ন্যামিগণের বস্ত্র বিশেষ, সন্গযা- 

মির, এ বস্ত্র দ্বারা জানু ও পৃষ্ঠবন্ধন 
পূর্দাক উর্ধাজানু হইয়া উপবেশন করিয়। 

থাকেন। মল্গা।মিগথ যে সম্প্রদায়ে 

সংস্কারিত হইয়া যোগপউ গ্রহণ করন, 

ঘেই সন্প্রদদায়েরই উপাধি প্রাপ্ত হইয়। 

থাকফেন। ইহাতেই মীগা, ইনিই ল্বয়ং 

ভগবান্। বিজ্বেন্ন গোচর, তত্ৃজ্ঞব্যক্তিই 

জানেন ॥ ২৫-২৭ ॥ 

(৪৫ পা) শিষ্যগথ কহে**১২১৭৭ 
জানিবারে ॥” এই ২৮শ পয়ারের 

স্বার্থ । গোপীনাথাচার্ষের মুখে প্রভুর 
ঈশ্বরতত্ত্বের কথা গুনিয়। শিষ্যগণ (সার্ব- 

ভৌমের ছাব্রগণ ) বলিলেন, আপনি 
কোন্ প্রমাথে ইহাকে ইশ্বর বলিয়। স্থির 

করিয়াছেন? গোপীনাথাচার্যয কহি" 
লেন, আগুবাক্যই (প্রত বাক্যার্থ- 

গোচর যথার্থ জঞানবানই আগ ক পিষ্ধা" 

স্বিত) ইহার ইহ্বরত্ের গুমাণ। বিজ্ঞ 



মধালীল!। ] 

লোকের! ইঞফ$ঈ(কে ঈশখ্বন বলিয়। থাকেন। 

যেহেতু আ্তি বলেন, 'নাবেঘ বিম্বনূতে 

তং রৃন্তম্* মেই পরমেশ্বরকে অবেদজ্ঞ 

পুরুষ অনুভব করিতে পারে না? দাস্তিক 

শিম্যগণ বলিলেন, ইহাকে ঈশ্বর বলিয়। 

অনুমান করিবার পূর্বে ঈশ্বরত্বমাধক 

লিঙ্গ জ্ঞানের গ্ায়োজম। 

অনুখিতিরূপ তৎপরবর্ী জ্ঞান বিশেষের 

সাধনকে অনুমান বল! যায়। প্ধূমোদ্গারী পর্বত 
অগ্নিবিশিষ্ট* ইত্যাদি স্থলে গগ্র(দিজ্ঞান অনুমিতি 

এবং উক্ত অনুমিতির সধনীহৃত ব্যপ্তিজ্ঞান 

অর্থাৎ ধূমে বহুরব্যান্তিাছে,। এবঘিধ জ্ঞানই 
অনুমান। অনুমান শবেের অর্থ পশ্চাৎ জ্ঞান। 

প্রথম লিঙ্গ পরামর্শ অর্থাৎ হেতুর (ইধুমের জুন )। 

পরে দ্বিতীয়;লিঙ্গ পরামর্শ ব। পিঙ্গলিঙ্গীর (হেতু 

মাধ্যের কিন! ধূমেহ্রবহ্ির ) বাণিজ্ঞান ( অব্যভি- 

চরিত পরম্পরাগত ব! যৌগপগ্ঠনূপ মন্বদ্ধের জ্ঞান)। 

এই জ্ঞানই অন্থুমান। ভূতীয়লিঙগ পরামর্শ বা পরামর্শ 
( ব্যাপারঃ))। তজ্জন্ত সাধ্যরূপ ম গরত্যক্ষ অর্থের 
জান £( অনুমতি ) ফল। পক্ষধন্মত| জ্ঞানকেই 

পরামর্শ বল যায়। পক্ষধর্মতাজ্ঞান শব্দের 

অর্থ, ব।ঝ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্টজ্ঞ।ন, অর্থাৎ সাধ্যের 

(বহর )॥ সহিতযুব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর, (ধূমের ) 

পক্ষবৃত্তত্ব জ্ঞান ( পর্বতে ১অবস্থিতির জ্ঞান )। 

গ্রাথমতঃ রম্ধনশালাদিতে বাাপক (যাহ! ব্যাপ্য 

(হইতে 'মধিক স্থানে থাকে) বহ্ির সহিত ব্য।প্য 

(যাহা বাঁপক,/হইতে অল্প স্থানে,খাকে ) ধৃমের 

ব্যাপ্তি; ( স্বাভাবিক যৌগপদ্য ব| সাযানাধিকরণা 

অর্থাৎ এক 'মাধারে স্থিতি )* গৃধীত ( ধূম বন্ধির্ 

ব্যাপ্য, এইরূপ অন্গুতববিশেষ ব। ব্যাপ্িজ্।ন 
উৎপন্ন ) হয়। পরে কালাস্তরে পর্বতে ধূম 

দু হইলে, পূর্ব প্রত্যক্ষ ব্যাপ্ডির ম্মরণ হয়। 
পরে বন্ধির সহিত বার্তিবিশিষ্ট ধূমের পর্ধভাদি 

পক্ষে ছিতির আন জন্মে। এই জনই পয়ম্শ। 

মোকের ও পয়ারের ভাবার্ঘ। €৭ 

পরিশেষে তাদৃশ পরামর্শের সাহায্যেই পর্বতাদিকে 
বন্ধিবিশিষ্ট খলিয়! জন হয়। এই শেষোক্ত জ্ঞানই 

কানুমিতি। লিঙ্গদর্শন ভিন্ন লিগলিঙ্গীর সধদ্ধের 

জান হয় না। লিঙ্গলিশীর সমদ্ধ আবার পূর্বেই 
জ্ঞাত হুওয়! চাই; নতৃণ! অনুভূত লিঙ্গলিঙগী 

সম্বন্ধের স্মরণ হইতে পারে ন1। লিজলিজিসঘবন্ধের 
স্মরণ ভিন্ন তজ্জন্ত পরামর্শ ও তজ্জগ্ক অন্ুমিতি ও 

জন্মিতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরত্বগাধকের 
লিঙ্গ জ্ঞান কি? 

গে!শীনাথাচার্য্য কহিলেন, অনুমান 

ঈশ্বরের প্রমাণ নহে। সাবয়হ্বাদি লিঙ্গ 

ছায়া বিশ্ব কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব মাধিত 

হইতে পারিলেও ঈশ্বরতত্ব মাধিত 

হইতে পানে না। 

দোষ বশতঃ যথ।বৎ বস্তগ্রহণে অসামর্থা 

ঘটিলে প্রত্যক্ষের ব্যতিচার খটে। ইন্জিয়দে।ষ 

যেক্ূপ গ্রত্যক্ষের বাধক, ভদ্দপ হেতুদোষ 

অনুমানের বাধক। যে পোষ বশতঃ 'আন্চমিতি ও 

তাহার কারণ, এই উভয়ের অগ্ততয়ের জনের 

বিরোধ বা বাধ! উপস্থিত হয়, তাছার নাম হেতু" 

দোষ। এই হেহুদোষ বশতঃ' অন্গমান তাস 

হয়। বৃষ্টি দ্বারা অমি নির্বপিত হইলেও 'অনেক- 

ক্ষণ পর্যাস্ত অধিক পরিমাণে ধৃমোদ্গম হইতেছে 

-দেখিয় পর্বতে বহ্ির অনুমান করিলে, এী অনু- 

মান প্রান্ত হইয়া পড়ে। অন্ধকারগৃহে রজ্দুকে 

সর্প দেখিয়া তাহাকে বিষাক্ত বলিয়। অনুমান । 

মরুমরীচিকাঁ জগে মৎসোর অনুমান। ইত্যাদি 

অনুমান ভ্রান্ত ছয়। অনুমান ছয়ং মূলতঃ শুদ্ধ 

নহে, অতএব তদ্দার। যে অনুমিতি তাহাও শুদ্ধ 

হইতে পারে ন|। মনে করুন, আমর! এই 

বিশ্বসংসারের বিচিত্র কৌশল দেখিয়া খনুমান 

করিব, ইহ! অবস্থ কোন জনবান্ শিঞ্পী কর্তৃক 
রচিত হইয়াছে । এপ অঙ্গন জানাদিগের 

কাধ সাদৃখে, কিন্তু অমাদিগের করের সহ 
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বিশ্বকার্ধেরর কি কোন সাপৃত্ব আছে? আমরা 

ঘট ও পটাদি নির্দাণ করি। এইবিশ্ব কি ঘট 

পটাদির স্ঠায় বস্তবিশেষ? ঘটাদদির উৎপত্তি 

দেখিয়াছি বলিয়াই উহাকে কাধ্য বলে। বিশ্বের ত 

উৎপত্তি দেখি নাই, তবে উহাকে কার্য বলি 

কেন? অবশ্ঠ এ সংসায়ে অনেক বস্ত আছে, 
ধাহাদিগের উৎপত্তি আমর! দেখি নাই, অথচ 

আমাদিগের কার্ধোর সহিত সাদৃশ্ে উহাদিগের 
উৎপত্তি ও তৎকারণের অনুমান করিয়া থাকি। 

কিন্ত বিশ্বকে কি নেইরূপে ব বিশ্বকারণকে 
তন্দুপে অনুমান কর! হয়? পার্থিবশিপ্ীর সাদৃগ্নে 
বিশ্বশিল্লীর অনুমান মূলতঃ অশ্ুদ্ধ। অন্ত ঘটাদির 

কারণ যাদৃশ, জন্ত বিশ্বের কারণও তাদৃশই হইবে 
এ কথ। কে বলিতে পারে? সদৃশ ঘটনার বিসদৃশ 

কারণ তো অনেকই দৃষ্ট হয়। কোন স্থানে কোন 

একটি যস্ত্াদি প্রত্যক্ষ করিলে মনে হয়, উহা 
অবস্ত কোন মানবের জ্ঞাননৈপুথা দ্বার! উৎপন্ন। 

কারণ মন্গযা কর্তৃক এরূপ যন্তরাদি নির্দিত হইতে 

আমর! অনেক স্থানেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্ত 

কোন ব্যক্কি কর্তৃক এই বিশ্বের কোন অংশই 
উৎপাদিত হইতে দৃষ্ট হয় নাই। অতএব 
এই শিশ্বের জ্ঞানবান্ বর্তারও অন্থমান হইতে 

পারেনা ।, সাবয়ববস্তমাই কর্তৃপাপেক্ষ) বিশ্ব 

সাবয়ব, অতএব বিশ্বও কর্তৃসাপেক্ষ; এইরূপ 

 ব্াধ্িলিঙ্গক গৌণরূপ অনুমান প্রমাণ ধার! 

ঈশ্বরের অস্তিত্বগাঅই সাধিত্ত হইয়া থাকে, ঈশ্ব- 
তত্ব সাধিত হইতে দেখা যায় না; ঈশ্বরের স্বরূপ 
নির্ণধ করা যায় না। ঈশ্বরের কূপ! ব্যতিরেকে 
ঈশ্বরতত্বের জান হয় না, ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়! 
বুঝ। বায় না। | 

ঈশ্বরতত্বের অমুভব তাহার কৃপা 

ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। “অথাপীতি” প্লোক 

দ্বারা তাহ। গামাণ করিতেছেন ॥ ২৮ ॥ 
(8৫ পা “অথাপীতি।” এই দ্বিতীয় 

ষ্লোকের তাৎপর্য ফ্লোকার্থে প্রকাশ 

ীগ্রচৈতস্থচরিতায়ত। [ যষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 

আছে। হে দেন, ভক্তি দ্বারা তোমার 

পাদপত্মের কপালেশ প্রাপ্ত হুইয়! অনু- 
গৃহীত হইলেই তোমার অপার মহিমার 

তত্ব বা লীলার তত্ব জানিতে পারে। 
তোমার রুপা শুনা হওতঃ একাকী ব| 
মহঅজ্ঞানির গুরু হইয়াও শাস্ত্রাভ্যান 

দ্বারা বিচার করতঃ ও যোগাভ্যাস দ্বারা 

অনুমন্ধান করিয়াও তোমার তত্ব জানিতে 

পারে না। তথাহি মুণ্ডকোপনিষদে-- 

“নাহ্মাত্ম। গ্রধচনেন লো! 

ন মেধগ়! ন বহন! শ্রুতেন। 

যমেবৈষ বৃথুতে তেন লভ্যন্তন্তৈষ 
আত্ম! ধুগুতে তনূং শ্বাম্। 

ঈগরতত্, বেদশাস্ত্র প্রচুর অধায়ন বারা লভ্য 
নহেন, গ্রন্থার্থধারণশক্তি দ্বারা লভ্য নছেন ও 

পুনঃ পুনঃ শ্রবণ দ্বারাও লভ্য নহেন। তবে 

কিসে ঈশ্বরতথ জান1 যায়? ইহাতে বলিতেছেন, 
প্যমিতি।* অর্থাৎ যিনি ভক্তিমান্ হইয়া পরমে- 
শ্বরকে জানিতে ইচ্ছা! করেন, তাহার রুপা দ্বার! 

তিনি তাহার তত্ব জানিতে পারেন; অন্ধ সাধনা 

দ্বার! তাহার তত অবগত হওয়] যাঁয় না। ভগ- 

বান্ও সেই ভজের নিকট নিজতত্ব প্রকাশ 
করেন ॥ ২॥ 

(৪৬ পা) “যদ্যপি*.*...নাহি কিছু 
দোষ ॥৮ এই ২৯শ হইতে ৩১২ পয়ার 

পর্যান্ত ভাবার্থ মরল। উক্ত শিষ্-বাক্যে 

সার্বভৌম মৌন থাকায় মৌন সম্মতি 
লক্ষণ ন্যায়ে, তাহাতে তাহার সম্মতি 

বুবিয়া গোঁলীনাথাচার্ধ্য সার্বভৌমকে 
বলিলেন, “যদ্যপি* ইতি । ভীচার্যা, 
ভুমি জগদ্গুরু, শান্্রজ ও পঞ্ডিতাধান 

হইয়াও ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে 

ঈশ্বরকে বিদ্িত হইতে পার না। ইছ। 
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তোমার দোষ নহে । পাগ্ত্যাদি দ্বার 

ঈশ্বরতত্ব অনুভব করা খায় না। ইহ! 

শান্ত্রই বলিতেছেন । সার্কাভৌম এতাবৎ- 
কাল নীরব ছিলেন | আর সহা করিতে 

না পারিয়, কিঞিৎ বিরক্তি সহকারে 

বলিলেন, আচার্য, ষথেষ্ট হইয়াছে, সাঁব- 
ধানে কথা কও। আমি ঈশ্বরের কুপা 

ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে জানিতে পারি নাই। 

তুমি যে ঈশ্বরের কপা লাভ করিয়া, 

তাহ!র প্রমাণ কি? আচার্য কহিলেন, 

দ্বস্তবিষয়* ইতি । যে বস্ত যাদৃশ, তদ্ধি- 

ষয়ে তাদৃশ জ্ঞানই বস্ততত্বজ্ঞান। বন্ত- 

তত্বজ্জানই রুপাতে গ্রমীণ। যেমন ঘট 

দর্শনে মৃত্তিকাত্ জ্ঞান; তদ্রপ টীশ্বর 

দর্শনে ঈশ্বরত্বজ্ঞান। ইহাই তৎকরুপার 

প্রমাণ। আমি যখন তাহাকে ঈশ্বর 

বলিয়৷ জানিয়।ছি, তখন অবশ ঈশ্বরের 

কৃপাও লাভ কবিয়াছি। শ্রীচৈতন্যের 

ঈশ্বরত্বে প্রমাণ দেখাইতে ছেল, “ইহার" 

ইতি। ইহই[তে প্রলয়াখ্য নুদ্দপ্ত ভাবরূপ 

ঈশ্বরের লক্ষণমকল পরিস্ফূটই হইতেছে, 

এই যে মহাপ্রেমাবেশ ইহার দর্শন করি- 
য়াছ। ইহাই তাহার ঈশ্বরত্থে গ্রমাণ। 

কেনন। তাহ! মনুষ্যদেহে হয় না। তথাপি 

যে তুমি ইহাকে ঈশ্বর বলয়া বিদিত 

হঈতে পার নাই, ইহ] গায়ারই প্রভাব 

জানিবে। ইষ্টগ্রোঠী, তত্বনিশ্চয় নিমিত্ত 

মভ1। ভউীচার্যাহাসিয়া বলিলেন,আচার্যয, 

রাগ করিও না,বিচার়ে দোষও গ্রহণ করিও 

না; কারণ শাস্ত্রবিচারে কাহারও দোঁধ 

গ্রহণ করা উচিত হয়না । আমিযাহ। 

কিছু বলিব, শান্ত্রমতই বলিব ॥ ২৯-৩১ ॥ 

(৪৬ পা) “মহাভাগবত"****নানহছক 
বিচার ৪ এই ৩২ৎ হইতে ৩৫৫ পর্য্যন্ত 

ভাবার্থ মরল। চৈতন্য যে পরম ভগ- 
বন্ডক্ত; তাহা আমি অশাঁকার করি না? 

কিন্ত তাহাকে ঈশ্বর হলিয়াও স্বীকার 

করিতে পারি না। কলিষুগে ঈশ্বরের 

অবতার ম্বীকৃত হয় না । কলিতে নিখুর 
অবতার নাই বলিয়াই, তাহাকে “ভরিযুগ' 
বলা হয়। আচার্য কিছু দুঃখিত হইয়। 
উক্ত বাকা খণ্ডন করিলেন, *শান্ত্রজ্ঞ' 

ইত্যাদি । ভট্টাচার্য্য, তুমি কেবল শান্ত্রজ্ঞ 

বলিয়া অভিমান কর। কলিতে বিষুঃর 
অবতার মাত্র নিষিদ্ধ হয় নাই। কলিতে 

লীলাবতার হয় না বলিয়াই তাহাকে 

'ত্রিযুগ' বলা হয়। ্রীমন্ডাগবত ও মহ।- 
ভারত, শাস্ত্রের মধ্যে গ্রধান। এই ছুই 

প্রধান শান্ত্রেঈ কলিতে যুগাবতার ম্বীরুত 
হইয়া থাকে । অবধান, জ্ঞান। তর্কমিষ্ঠ 

হৃদয় হেতু তোখার সে বিচার বুদ্ধি নাই। 
কলিতে যুগাবতার মন্বন্ষে জ্ীভাগবত ও 

মহাভারতের শ্লোক তিনটির দ্বারা পরে 
প্রমাণ করিতেচ্ছেন ॥ ৩২-৩৪ ॥ 

(৪৬ পা) “আসন্গিতি |” “কৃষবর্ণ- 

মিতি।” ও স্ুবর্ণবর্ণ ইতি ॥* তৃতীয়, 
চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকের ভাবার্থ আদি- 
লীলার ভাবার্থ ব্যাখ্যায় ৯৮, ১৫ ও 
১০৬ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। মহাভারত ও 

ঞ্ভাগবতশাস্ত্রের প্রমাণ দ্বার গোপীনাথ 
গ্রচৈতন্তাবতা'র প্রমাণিত করিলেন ॥৩-৫ 

(৪৬ পা) “তোমার আগে.*১**** 

মায়ার প্রসাদ ॥৮ এই ৩৪ৎ পয়ারের 

ভাবার্থ সরল। আগে, নিকট। উষয় 



৬. স্ীীঠৈতগ্ঠচরিতাস্বত। [ বষ্ঠ পাচ্ছেদ। 

ভূমিতে, গ্ষারতুমিতে। মায়ার প্রসাদ, 
সায়ারই মহিমা । ক্ষারভূমিতে যেমন 

মার ও পটসর অভাব হেতু বীজের অঙ্কুর 

হয় না, তদ্রপ তোমায় হৃদয়ে উক্তি ন৷ 

থাকায় এবং রসশোষক বৈরাগামূলক 
অদ্বৈতবাদ পাকার শাস্ত্রের গ্ররূত মম 
গকাশ পায় ন।। ক্ষেত্রপতির ক্লূুপায় যেমন 

ক্ষেত্রের উর্ধরত। শক্তি হয়; তদ্রপ হৃদয় 

রূপ ক্ষেত্রপত্তি চৈতনোর থে দিন রুপা 

হইবে, সেই দিন তোমার শুফ হৃদয় সার 

ও রনযুক্ত প্রেমরূপ সুফল প্রমব করিবে, 

শাস্ত্রের প্রকতমন্ন তোমার হদয়ঙ্গম 

হইবে এবং আমার ন্যায় জ্ীচৈতন্যে 

ঈশ্বর বোধ হইবে ও তখন তুমিও শ্ত্রী- 

চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব সাধন করিবে । সকল 

শাস্ত্র জাজ্বল্যমান ধাকিলেও যে তোমার 

শিষ্যগণ ঘোর কুতর্ক উত্থাপন করিতেছে, 
সে কেবল মায়ারই মহিমা । পরকগ্শোক 

ধার উহ। প্রমাণ করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥ 

(8৭ পা “যচ্ছক্তয় ইতি ।” এই ষষ্ঠ 
শ্লোক্লের তাত্পর্যয শ্লোকার্ধে প্রকাশ 

আছে। ঈশ্বরতত্নির্ণয়ে ঈশ্বরের মায়ায় 

যে সকলেই মোহিত হয়, তৎ্গ্রামাণ এই 

গ্লোকি। 

যদি বল এই বিশ্বের কারণ যদি ঈশ্বর, তাহ! 
হইলে কহ তাহাকে অন্বৈত বলেন, কেহ ত্ৈত 

বলেন, কেহ জগৎ হইতে অতিরিক্ত বলেন, কেহ 
স্বভাব বলন ইত্যাদিরূপে তত্ববিদ্গণ কর্তৃক 

বোধিত হুইলেও বিবাদ-সন্বা্দকারিগণ তত্ব- 

“ নিশ্চয়ে কেন পুনঃ পুনঃ মোহিত হন? তহুত্তরে 
বলিতেছেন, প্বচ্ছক্তয় ইতি ॥ অর্থাৎ তাহায়ই 
গায়ায় উদার! মোহ হছদ। তখাছি প্রথমে- 

পনাস্তং গুণনামখণ্ড 

গা, োগেশ্বরা যে তবপার্মুখা।ঃ8৮ 
তাহার হল্যাধকর গুণগণের অস্ত যোগীশ্বর 

ভব ও ব্রহ্মদি দেবগণও গ্রাপ্ত হন নাই। অতএব 

অন্তে তাহার উন্ধনির্ণয়ে মায়াপ্প মোহিত না 

হইবে কেন? পরন্ত তাহার অপ্রাকত গুণ 

নির্ণয় অপরাধী হওত£ মোহিত হয়েন ॥ ৬॥ 

(৪৭ পা) “্যুক্তমিতি।” এই মপ্ডম 

শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। লীক্কষ্-মায়ায মুগ্ধ হইয়া বাদিগণ 
যে নানা কথ। বলে তত্গ্রমাণ এই গ্লে।ক। 

যদিও বিসম্বাদে সমন্ত মত দ্বারা নিজমতকে 

অন্থবাদ করিয়! হক সেই সেই মৃতকে প্রশংস। 

করিতেছেন, "যুক্তমিতি।* বেদজব্রাঙ্ষণগণ যেরূপ 

বলেন, তাহ! যুক্ত । যদি বল, সর্বমত যদি 

অযুক্ত নছে, তবে সকলেই যুক্তি সবার অন্য 
মতসকলকে পরিত্যাগ করির়! নিজ ণিজ মতকে 

শ্রেষ্ত্বরূপে প্রতিপাদন করতঃ নিজমত প্রচারে 

যত্ববান্ হয়ে কেন? তদুস্তরে বলিতেছেন, 

"মায়ামিতি" | মায়! অর্থাৎ অচিস্তাশক্তি। অসৎ" 

প্রকাশিক! অধিদ্য! অর্থ নহে । মন্ঃপ্রদেশে নুর্ধয- 

কিরণ ত্বার। প্রতিফলিত জলতভ্রমে, সেই স্থলে 

পরিচ্ছিরত্ধ হেতু যেমন পরিমাণের তারতমা অনু 

মিত হয়, তদ্রুপ মৎসম্বন্ধীয় অনিস্তযশক্তিতে 

অষ্টাবিংশতি তত্বের পক্ষ স্থাপন! করতঃ নান। 

বিবাদ করিয়া থাকেন। মরুতে জলই নাই) 

সুতরাং তাহার পর্নিণামাদি বিবাদ ও হইতে পারে 

ন|। আম! হইতে যখন ভিয় তত্ব নাই, তখন 

নেই সংখ্যা নিরূপণে বিবাদ কিরপে হুইবে? 

তবে আমার মায়াতে মুগ্ধ হইয়া! বাদির! সকলই 
বপিতে পায়ে ॥ ৭॥ 

(৪৭ পা$) “তবে ভট্টাচার্য ...১.১.১ 

না পারি ॥* এই ৩৬ৎ হইতে ৪০ৎ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার নরল | বরাইহ.শিক্দণ, 



মধালীল! | ] শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্থ। ৬৯ 
পসরা 

ইঠা উপহান বাকা। ছুঃখরোষ, ছুঃখ- 

জনিত ক্রোধ। এছ মতি কহ, এরূপ 

বাক্য বলিও ন] ॥ ৩৬-৪০ ॥ 

(৪৮ পা) “ভট্টাচার্য কহে....* অর্থ 
অ।চ্ছাদিয়। 1৮ এই ৪১২ ও ৪২ৎ পয়া 
রের ভাবার্থ। যাহার জ্ঞান আছে,"আমি 
বুবি না” মে বুঝিবার জন্য পুনরায় 
জিঙ্ঞাা করে। যাহা বুঝ না, তাহা 
জিজ্ঞামা কর ও চেষ্ট। কর,কূমেই বুবিবে। 
মহাপ্রভু কহিলেন, কিছুই বুঝি না, কি 
গিজ্ঞামা করিব? সুত্রের অর্থ বরং কিছু 
কিছু বুঝিতে পারি, আপনার ব্যাখ্যানের 
কিছুই বুঝিতে পারি না। ইহ। শুনিয়া 
ভউ।চার্যয কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন। তাহ1র 
সর্গাজননম্মত পাণ্িত্যের প্রতি গ।ঘ।ত 
অনহা হইল। নি বলিলেন, আচ্ছা, 
৪ম সুত্রের অর্থ কি বুনিয়|ছ এবং শুত্রের 
গৃহিত ব্যাখ্যানের কি অশঙ্গতি দেখি- 
তছ? মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন, 
শুত্রের” ইতি ॥ ৪১। ৪২ ॥ 

(৪৮ প1)*সুত্রের মুখ্যার্থ-***হানি 
য়ে ॥” এই ৪৩ৎ হইতে ৪৭ পয়ার 
ধান্ত ভাবার্থ। স্ুত্রের লক্ষণ__ 
প্লঘুণি হুচিতার্থানি স্বল্পাঙ্ষরপদ|নি চ। 
সব্বতঃ সারভূতানি সথব্রাণ্যাহর্মনীষিণঃ ॥৮ 
অনতিদীর্ঘ, অল্প অক্ষর ও অল্প পদযুক্ত অনেক 

থের চক ও সর্বতোভ।বে সারদূত বাক্যকেই 
ওতেরা সর বলেন। হুত্রবোধ ব্যাখান 
[পেক্ষ। 
“পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্িবিগ্রহো! বাকাষে।জন[। 
আক্ষেপসা সমাধানং ব্যাথ্যানং পঞ্চলক্ষণম্ ॥* 
পদচ্ছেদ, প্রত্যেক পদের অর্থনির্দেশ। সমস্ত 

দর সমাসবাকা, বাক/ঘটক পদসমূহের অর্থ 

৪১৬ 

সকলের পরস্পর সধন্ধ প্রদর্শন ও আশঙ্কার ব 
আপত্তির নিরলন, এই পাটি ব্যাধ্যানের লক্ষণ। 
এ ঝাখ্যান আবার বৃত্তিতে সজ্কেপে এবং ভাঁষে) 
সবিস্তানে আলোচিত হইয়া] থাকে । 

“সত্ার্থে। বর্ণতে যত্র পদৈঃ সুত্রানথসারিভিঃ। 
স্বপদ!নি চ বর্ণান্তে ভাষাং ভাষ্যবিদে| বিছুঃ ॥” 
যে গ্রন্থে সুঘানুদারি পদসমূহ ধার! সুত্রের 

অর্থ বর্সিত হয় এবং স্ব প্রযুক্ত পদ সকলও ব্যাথাত 
হয় তাহাকেই ভাষ্য বলা হয়। 

ভ|ষ/ সুখের অর্থ প্রকাশ করিবে। 
আপনি যে ভাষ্য বলিতেছেন, তাহা 
গুত্রের মুখ্ার্থ প্রকাশ ন1 করিয়া কঞ্সিত 
গৌণ! বাবা মখা [থক আচ দন কূলি- 
তেছে। উপাশচদন। তত) সু 
তাহাই বেদান্ত বি ১ হহব!ছে । 

আপনার কথিত ভ।ষ্য এ মুখা।্থ ত্যাগ 
করিয়া গ্রৌণার্থ কল্পনা করিতেছে। 
উপনিযদ্ুক্ত শব্দ সকলের 'ভিধারৃত্তি 
পরিত্যাগ করিয়৷ লক্ষণারত্তি দ্বারা অর্থ 
নির্ণয় করিতেছে। প্রমাণের মধ্য বেদই 
গ্রপান প্রমাণ । বেদ যাহা বলেন, তাহাই 
গুমণ। তাহ!র কারণ দেখাইতভছেন, 
জীবের অস্থি ও খিষ্ঠা স।।রণতঃ অপ- 
বিত্র। বেদ বলিতেছেন) শঙ্থ ও গো 
পবিভ্র। বেদ বল[তে5 শখ ৫ গে।য় 
জীবের অস্থি ও [পিষ্ঠা হইয়াও পরবিঞ। 
হইয়াছে। দুষ্ট ও পুষ্ট বেদ লোৌ(কিক 
এবং অলৌকিক জ্ঞানের নিদান। 
অত্র মত্ত স্বরূপ, এহিক ও পারত্রিক্ক 
গতি, দেহের মহিত মন্বপ্ধ, পরমাত্মবার 
হঠিত হঙ্গন্ধ। নু ও নিগুণ বর্ম, ব্রঙ্গোর 

গছিত জগতের মম্বন্ধ, জগতের শ্বরূপ, 
জীবের মুকি ও তত্গাধনোপায় প্রভৃতি 



৬৯. 

গস জ্ঞানের :অ।কর বেদ। মেবে্দ 

এই মকল জ্ঞানের আকর ; তাহ] অবশ্য 

অন্য শান্তর কর্তৃক প্রমাণিত ন। হইয়! 

নিজেই দিজের প্রমাণ হওয়াই উচিত। 

বেদ আপনি আপনাকে প্রকাশ করি" 

যাই আপনার প্রমাণ হয়েন। মুখ্য!খই 

স্বতঃগমাণ,। খগাকাশ বেদের প্রাণ। 

নুখ্যার্থ ত্যাগ করলে বেদের ন্বতঃ- 

প্রামাণ্যের ও শপ্রকাশন্ছের হানি হয়। 

বেদে লক্ষণ। প্রীক।র করিলে, লক্ষ্যার্থ 

গ্রক।শক বেদকে প্রমাণ করিবার জন্য 

গ্রামাণান্তভরের প্রয়োজন হয়, অন্ুমানা- 

দির নাহায্য গ্রহণ করিতে হয়| খবি- 

গণের বখন পরন্গর বিনাদ দৃষ্ট হয়, 
তখন খধিব।ক্য দ্বারা তওনিণয়ের আস্থা 

বনা ন।ই। বেদ শব্দ শিত্য ও চিরিনই 

অবিক্লতাবস্থ|য় রহিয়াছে ॥৪5-8৭॥ 

(৪৮ প।) “বা মের" হাপন ॥+ 

এই 6৮২ ও ৪$৬ৎ পয়ারের ভাবাখ। 

বেদার্থনির্ণ(রক বুফদ্বৈপায়নতি বেদ 

রূপ শ্বপ্রকাশ শধ্যের মুখ্যার্থরূপ যে 

কিরণ, তাহা আপনার কথিত ভাষ্য- 

রূপ মেঘের লাক্ষণিক অর্থ দ্বারা আচ্ছা 

দিত; লসুতর।ং খবগকাশতারহিত (পর- 

প্রকাশ্য) হইয়া ঝুদ্ধিকে আচ্ছ।দন করি- 

তেছে। বেদে ও তদর্ঘনির্ণায়ক পুরাখা- 

দিতে ব্রন্গশন্দের মুখার্থ অতিশয় বৃহৎ 

বন্তই উপ্ত হঈয়াছেন। যিনে শ্বরং বুহৎ 

ও যিনি অনাকে বৃহৎ করেন অর্থাৎ 

আশ্রযশ্ব$পে ধানণ করেন, তিনিই ব্লগ 

শন্দের সুখ । এ অর্থে ব্রঙ্গীবপ্ত নশ- 

ক্তিক ব) নবিশেষই হইইতেছেন। শক্তি- 

শ্রীঞ্লীচৈতন্যচরিতাম্বৃত। 
টি 

[ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

রহিত, ধর্মরহিত, গুণরহিত, ও বিশেষ- 

রহিত বস্ত অতিশয় বৃহৎ বলিয়া নিণীত 

হইতে পারেন না। বস্তুর উৎস ও 

অপকর্ষ”তদ্গন ধর্ম দ্বারাই নিত হইয়। 

থ।কে। ব্রঙ্গ, রুহৎ ও গর্বাশ্রয় হইলে, 

তাহাতে বহজজ ও মর্বধারকন্থ রূপ পম 

হ্বীকাধ্য হইতেছে । এক্ষণে আশহা। 

হইন্ডে পারে মে, নিও পিআ্তিগণের গঠি 

কি হইবে? তুছত্তর “যা মেতি" পৰ 

শ্লেরলে বলিতেছেন ॥ 6৮ ৪৯ ॥ 

(৪৮ পা) "| যেতি।* এই অষ্টম 

শ্লোকের তাত্পধ্য শ্লোকার্থে গক।শ 

আছে। 

শুতি সামান/তঃ ছই প্রকার। জেগুণ্য- 

নিষয়িণী 'ও নিপ্রৈগুণযব্ষিযিণী। ত্রেগুণ্)বিষয়িণ 

আঙসকল আবার তিন গ্রকার। ১। তুলক্গক। 

২। তন্মহমাপ্রদর্শক, ৩। পরমবস্তর উদ্দেখক । 

তলপক্ষক যখা-হষ্্যাদিবোধিক! আতিগণ বরের 

সি, পালন ও সংহাররূপ ওটগ্থলক্ষণ অলণশ্বন 

করিয়া তাহার লক্ষক হয়েন। তম্মহিমা প্রদশক 

যথ!-- মে আতিগণ ত্র্গের অশ্বধ্যৎণন ধারা তাহার 

সাহম! প্রচার করেন, তাহারাই তন্মহিমা গ্রাদণক 

বেদ। যে ঞতিগণ ব্রন্গের তৈগুণ্যের নিষেধ দ্বার! 

পরমবস্তুর উদ্দেশমাত্র করেন, তাহারাই পরম- 

বস্তর উদ্দেশক বেদে । এই শেষোক্ত শ্রুতি আবাব 

দ্বিবিধ। ১। গুণ নিষেধ দ্বার। পরমবস্তুর উদ্দেখক 

বে হয়েন। ২। গুণমামানাধিকরণ্য দ্বার! 

পরমবস্তর উদ্দেশক বেদ হয়েন। নিশ্গৈ গুণা- 

(বিষস্ষিণী শ্রুতিগণও ছুই প্রকার। ১। নিগুণ 

বেদ মকল বিশেষের ( গুণরহিত ও ধর্মাদিরছিত ) 

নির্দেন করিয়া বরঙ্ষপর হয়েন। ২। গ্রাকৃতগুণ 

রহিত বেধেগণ স্বরূপশক্তিবিশিষ্টের নির্দেশ করিয়া 

ভতগবৎপর হয়েন। উদাহরণ যথ!-_ 

প্যতে। বা ইমানি ভূঙানি* ইত্যাদি শুতিগণ 



মধালীল[। ] শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্ঘ। ৬৩৬ 
পসরা 

কৃ্যাদি তটস্থলক্ষণ অবলম্বন করিয় বরহ্গবস্তকে 

লক্ষা করেন বলিয়া, ইহার! তত্লক্ষক বেদ। 

"ইন্দ্র যাতোহ্বসিতস্ত রাজ" ইত্যাদি শ্রুতিগণ 

রন্গেব অয বর্ণন দ্র! তাহার মহিম| প্রচার 

কবেন বলিয়া, ইহার! তন্মহিমা প্রদর্শক বেদ। 

প্অসুদমণন* ইত্যাদি শ্রুতিগণ তরঙ্গের প্রাকৃত 

গুণের নিগান দ্বার! গরমবস্তর উদ্দেশ করেন 

বলিয়া, ইহার৷ পরমবস্তর উদ্দেশক বেদ । প্নর্বাং 

থদ্িদং বগ্ধ” ইত্যাদি শ্ররতগণ জগতবপ। বহিরঙগ| 

শক্তির ও জীবরূপ| তটস্থাশক্তির সহিত স|মানী- 

ধিকরধ্য অর্থাৎ ভাত হারা পরমবস্ব উদ্দেশ 

অর্থাৎ নাম করেন বলিয়!, ইহার! সামানাধিকরণ্য 

দ্বার! পরমবস্তূর উদ্দেশক হয়েন। প্আনলো ব্রহ্গ" 

ইত্য।দি আতিগণ বিশেষা ব্রঙ্গের নির্দেশ দার 

ঙ্গপরতা এবং “্পরাম্য শক্িবিবিধৈৰ আুতে” 

ইত্যাদি শতিগণ শর্চিবিশি্ট ভগবানের নির্দেশ 

দ্বারা ভগবৎপরততা। হয়েন বলিয়!, ইহার! নিষ্ৈ- 

গুণ্যব্ষয়িণী দ্বিবিধা বেদ হয়েন। 

চারিগ্রকার শ'তি ত্ৈগুণাবিষয়িণী এবং শেষোক্ত 

ছুই গ্রকার শ্রুতি নিন গুণ্যব্ষিয়িণী। এই ছয় 

গ্রকার ভিন আর কোন প্রকার শ্রুতি নাই। 

সমস্ত আতই এই যড়বিপা আতিন অস্তর্গত। অত- 

এন সকল শ্রুতিরই সাথকতা। হইতেছে, কোন 

শতিই নিরর্থক হইতেছে না। ইতি সনভ। 

'প্রঙ্গ হৈতে জন্মে” ইঠা।দি পয়ারে 
মকল শ্রুতির ম।থকত। দেখাঈতেছেন 1৮॥ 

(৪৮ পা) ত্রন্ধ ভৈতে মন) 
এই &০ৎ ও ৫১৫ পয়ারের ভাবার্থ। ব্রহ্ম 

শন্দ দ্বারা যর্বাশর্তিমমহ্বিত প্ীভগবানই 

বে।ধিত হন। তিনি কখনই নির্কোশেষ 

হইতে পারেন না। তবে যেআ্তিতে 

ব্রহ্ধকে নির্বিশেষ বলিতে দেখা যায়, 
তাহার তাৎপর্য বিশেষের নিষেধ নহে, 
পারুত বিশেষের (হসতপদ|দি বিশে- 

গ্রথমোত্ত 

যণের ) নিষেধ, ইহাই দেখ।ই তেছেন, 
'্রন্ম হৈতে” ইতি। গরথম প্রকার 
আনতিতে, “ধাহা হইতে এই সকল প্রাণ 
উৎপন্ন হইয়াছে, যদ্দার| এই মকল 
ভূত জীবন ধারণ করিতেছে, ও ধাহাতে 
এই সকল ভূত লয় পাইতেছে,” এই 
প্রকার উপ্তি দেখা যাঁয়। ইহাতে 
ব্রন্মের অপ।ঘনত্ব, করণত্ব ও আধিকরণন্থ 
নূগ তিনটি অর্থাৎ ব্রঙ্গজগতের উপ|দাঁন, 
নিমিত্ত ও বাপক হয়েন, ইহা জ্ঞত 
হওয়। যাইতেছে । ইহাতে ব্রহ্ষের মবি- 
শেম চিহ্ন দই হইতেছে । দ্বিতীয় প্রকার 
শঠিতে, “ইত (€ব)শালী) ব্রহ্গ স্থাবর 
ও জঙ্গমের রাজ। (নিয়1)* এইদ্নপ 
কথিত হওয়ায় ব্রশ্েব শিয়ন্ত ন্বপ্ূগ এর্যয 
ারা তাহার মহত্ব (বিশেষন্বই ) গ্রকাশ 
পাইতেছে। তৃতীয় গুক।ব আগতিতে, 
'ব্র্গা সু নহেন,বঙ্গ একা নহেন," ইত্যাদি 
উঞ্চি ছ্|রা ব্রশোব এারুত স্বলযাদি 
(কুপাদি) গুণের শিব!ন দ্ব।র| ত|হ|র 
উদ্দেখম|ত্র কর! হইতেছে, নিশেষের 
পিষেধ করা হয়নাই। চতুর্থ প্রকার 
আতিতে, “এই অমন্তই ত্র, ইত্যাদি 
উক্তি বরা বিশের মহিত্ত একতা নির্দেশ 
করতঃ তাহার উা,দণ করিতেছে, ধিশে- 
ষের (বিশেষণের ) নিমের করেন নাই । 
পর্ধম পাকার আ্তিতে “রঙ্গ আনন্দ 
মাত,” ই] বলিয়। কেবল বিশেযোর 

নির্দেশ করিতেছে, বিশেষের নিষেধ 
করেন নাই। ষ্ঠ গাকর আভিতে স্পষ্ট 
ক্ষরেই ব্রশ্ষের শঞ্খিব নির্দেশ করি- 
তেছে। বঙ্গের হিপাদএখধ্য এবং এক- 



৪ 

পাদএম্বর্যয উভয়ই শক্তির বিলান। শক্তি 

ব্যতিরেকে ব্রক্ষের ত্রিপাদ এখর্ষের 

প্রকাশ এবং পাদ ধধ্রের সৃষ্ট্যাদি 
কার্ষ্যর অসঙ্গতি হয়। অতএব ব্রন্গের 

শক্তি অবশ্য শ্বীকার্য্য। “ভগবান বু 
হৈতে" ইত্যাদি । শন এক্ষত বন্ুপ্যাং 

গ্রজ[য়েয় ইতি শ্রতিঃ | অর্থাৎ তিনি 

এার্ু! 5 ঈক্ষণ করিলেন এবং বনু প্রজা 

হইব বলিয়া সঙ্গল্প করিলেন। সৃষ্টির 
পূর্নো যখন প্রক্তির গুণের ক্ষে(ভ হয় 

নাই, তখন মহত্বত্বাদির জন্ম হয়নাই; 

তখন মণে করিলেন, “আমি ব্ভ হইব ।” 
সেকালে গ্রারুত মনের উৎপত্তি না 

হওয়ায় শরীভগবানের মন অগ্রারুত এবং 

নয়নের উৎপত্তি না হওয়ায়, যে নয়ন 

দ্বারা প্রকৃতিকে ঈক্ষণ করিলেন, গে 

নয়নও অপ্রাকত; ইহা খর হইতেছে । 

অতএব ব্রচ্ষের মন ও নেত্র প্রাফতির 

কাধ) না হওয়ায়। উহ1 মচ্চিদানন্দ 
তবরূপ। ব্রঙ্ম শব্দে যে মর্বশক্তিনমন্িত 
আকারাদিবিশিষ্ট গ্্রীবিগ্রহ বোধিত 
হয়েন।; তাহ “ব্রহ্মশবন্দে কহে” ইতি । 
পর পয়ারে বলিতেছেন ॥ ৫০1৫১ ॥ 

(৪৮ পা)'ব্রদ্ষশন্দে কহে'****'করয়ে 
নিশ্চয় ॥” এই ৫২ৎ পয়ারের ভাবার্থ। 
বিশেম বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ 
বিশেষ কারের উৎপত্তি হইয়। থকে। 
মেই সেই কাধ্যের উৎপত্তির জন্য সেই 
মেই কারণের ধর্মবিশেষ হ্বীকার না 
করিয়। পারা যায় না। সকল উপাদান- 

কারণে ও নকল নিমিত্তকারত্েই উক্ত 
গকার পর্ধ লীতার্য)। এ ধর্ধই শক্কি। 

শ্রীপ্ীচৈতগ্তচরিতামুত | [ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

উহ। কারণ হইতে ভিন্ন নহে । বিবর্ত- 

বাদেও বিন্ুকেই রৌপোর ল্কুির 
অধিষ্ঠ।ন হয়। বিনুকাদি ব্যতীত অঙ্গারে 

রৌপোর স্ফুত্তি হয় না। প্রাপ্ত বিষয়ে 

ব্র্মকেই জগতের অধিষ্ঠান বলিয়া অঙ্গী- 

কার কর। হয়, অন্য কাহাকেও উহার 

অধিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করা হয় না। 

অতএন জগৎকার্যের ঘিদ্ধির জন্য তদ- 

পিষ্ঠানভূত ব্রম্ষের ধন্ম বা শক্তি অনশ্য 
স্বীকার করিতে হঈবে। শক্তিন্বীক।রে 

ব্রঙ্গের অদ্বয়ন্ত্বেব হানি হয় না। স্বয়ং 

গিদ্ধ তাদুশ ( মম।ন) ও অত।দুখ ( শম- 

মান) তত্বান্তরের অন্ভাবই অদ্বয়। ব্রঙ্গ 

নিজশক্তির একমাত্র মহায় বলিয়া ও 

ব্রহ্ম ব্যতীত এ মবলশক্তি অগিদ্ধ হয় 

বলিয়।, ব্রনের জাতীয়, বিজাতীয় ও 

শবগত ভ্রিবিপ ভেদেরই আভ।ব হইতেছে। 

বনোর শক্তি ব্রঙ্গনগশ শ্বয়ংনিদ্ধ বস্তু 

হইতে ভিন্ন হইলে মজাতীয় ভেদ এবং 

উহা ব্রঙ্গ হইতে অনণমান হ্থয়ংমিদ্ববন্ত 

হইতে ভিন্ন হইলে বিজাতীয় ভেদ ও এ 

শক্তি ব্রন্মের ধন্ম ন। হইয়] ব্রহ্ম হইতে 

অতিরিক্ত বাব্রল্দের অনধীন স্বয়ংগিদ্ধ 

বস্তু হইতে ভিন্ন হইলে ব্রন্ষের স্বগত- 

ভেদের আপত্তি হইতে পারিত | জীব- 

শক্তি ব্রদ্দসদৃশ ও মায়।শক্ি ব্রদ্ধম হইতে 

অনমান শয়ংমিদ্ধ বস্ত হইতে ভিন্ন না 

হওয়ায় এবং স্বরূপশক্তি ব্রঙ্গ হইতে 

অতিরিক্ত না হওয়ায় ও ব্রর্দের অধীন 

হওয়ায়, উহার শ্বীকারে ক্রন্ের মজা তীয় 

বিজাতীয় ও ম্বগত ভেদ হইতেছে ন। 

জীনশঞ্জি ব্রন্মের তটস্থপ্রকাশ, অঘটন- 



মধ্যলীল! ] শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্থ। ৬৫. 
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ঘটনাপটীয়শীবিচিত্রজগত্উত্পাদনকারিণী | অধিকারী না থাকিলে কাহার জগ্ত শান্তর আরন্ধ 

গাঁয়াশকি ব্রন্দের অপ্রকাশ, আর অন্ত- | হইবে? অতএব অধিকাী অবশ্ত অপেক্ষিত। 

রঙ্গ! স্বর্নপশক্তি ব্রঙ্দের স্বরূপপ্রকাশ। অভিলযিত বিষয় জানিবার জন্ত লোকে শাস্ত্ানু- 

জীবশক্তি ব্রন্মরূপ নুর্যোর কিরণন্থানীয়ঃ এ ও | ্ ৮ অনুশীলন করিলে, 
এহ বষয় জানতে পারব বুঝয়া ৃ নী 

মায়াখক্তি তমঃস্থানীয়া, ম্বরূপশক্তি ষ পারিব বুঝিয়াই লে!কে শান্তা 
নুশীলনে প্রবৃন্ত হয়। অতধ্্ব বিষয়রূপ অন্ুবন্ধ 

মণ্ডলন্থানীয়। | মায়শক্তি ও জীবশক্তি স্থান ও জীবশক্তি 'অবস্ঠা অপেক্ষনীয়। শা্জরীয় বিষ জানিয়। কোন 

বিশ্বের উপাদান কারণ এবং ন্বরূপশঞ্তি | প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, তাহা না! জানিয়। বিবেচকক 

নিমিন্তকারণ। অতএব উক্ত শঞ্তি তিন- | ব্যক্তির শাস্সে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। গ্রয়ো- 
টির অন্বীকারে জীব ও জড়াত্মক জগ- ; জনের জ্ঞান বাতিরেকে প্রবৃত্তি সম্ভব ছু না। 
তের সৃষ্টি অমঙ্গতি হয়। শ্রীশঙ্করাচা্য্যও ; প্রয়োজন, প্রবৃত্তির হেতু বলিয়া, প্রয়োজন অনন্ত 
শ|রীরকভাষো বলিয়াছেন- অপেক্ষনীয়। সম্বন্ধ নামক অগ্ুবন্ধ পূর্বোক্ক 

প্শক্তিষ্চ কারণপ্য কাধ্যনিয়মনারথ। কল্যমানা | বিষয় ও প্রয়োজনের সহিত শান্্ের কিরূপ 
নানা! নাপ্যদতী কাণ্যং নিষচ্ছেৎ অদন্বাবিশেযাদ- | সম্বন্ধ তাহাই গ্রকাশ করেন। অতএব উহাও 

্যত্ব। বিশেষচ্চ। তন্মাৎ কারণম্যান্্ুা শক্তিঃ অপেক্ষিত। এক জীবশক্তিরূণ আধধকারির অস্বী- 

শক্কেশ্চাত্ভূতং কার্যামিতি |” (২।১। ৮) | ূ কারে উত্ত চারিটি অনুণন্ধই আসগত হইয়া! যায়। 

শক্ষি কারণের ধর্দ। উহা কারণে থাকিয়া! : এই আন্ুবদ্ধের সিদ্ধির জন্ত মায়াবাদিরাও কাল্পনিক 

কার্মাকে নিয়মিত করে। উহ! কার্ধাকে নিয়হন ; 'অধিকাবীঘীৰ স্বীকার করেন। তাহারা বলেন, 

করিবার জন্য কারণে কলিত হয়। উহা কার্ধা | প্রথমত: ব্রদ্ধচর্যা দির হুষ্ঠান পুর্বাক শিক্ষা, কল, 

ও কারণ হইতে ভিন্ন নহে এদং অমৎ9ও *ঠৈ। | ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছুনাঃ ও জ্যোতিষ এই ছয়টি 

উহ ফ্রি কারা ও চারণ হতে ভিন এনং আসং | মঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন কারতে হইবে । বেদ 

হইত, তবে কাঁধ্যকে নিয়মিত করিত না ভর্থাং | গঠিত হইলে, আপাততঃ বেদার্থের ছবগতি 

বিশেষ বিশেষ কারথ হইতে বিশেষ বিশেষ কাধ্যের : হইবে। আন্মপন্ধের মোচনের উঅঁন্য কাম্যকর্ ও 

উৎপত্তি হইবে এরূপ একটি নিয়ম হইঠ না। নিষিদ্ধকপ্ম তাগ করিতে হইবে। অন্তঃকরণের 

অতএব যেরূপ বগ্থর ক্রিয়ানামর্্য- | মাণিনা দৃরীকরণার্থ গিত), নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত 
রূপা শক্তি কাধ্যের পৃর্বো এবং পরেও: এই ভ্িবিধ ক্র অনুঠান করিতে হঠবে। পরে 

মন্ত্রাদির শক্তির ন্যায় বন্ততে থাকেই | নিত্য ও অনিত্যবস্তর বিচার, ইহ 'ও পরকালের 

্য পাইয়া গরকাশ ডল ডা বৈরাগা, শমদম।দি সাধনসম্পত্তি ও 

ৃ কাঁশ হুয়, তদ্র কার্যকাল পাইয়া প্রকাশ হুয়ঃ ত্জী মুক্তির ইচ্ছা এই সাধনচতুষ্টমসম্পন হইয়া ্রহ্ধ 

রন্ধেরও শক্তি অবশ্য স্বীকার্য)। শির [ জিজ্ঞাস করিতে হইবে। শ্বরূপত:ঃ অধিকারী 

অধ্থীকারে বেদান্তের অনুবন্ধ অগঙ্গত [না থাকিলেও ব্রদবকিজ্ঞাস! ৰা শান্/নীলনরূপ 
হয়। বেদান্ডের অনুবন্ধ চারিটি, অপি: ব্যবহারের সিদ্ধির জন] উল্লিখিত গুণাবলী সমস্ধিত 

কারী, বিষয়, সন্বন্ধ ও প্রয়োজন । অনু- । অধিকারী ন্দীব কল্পত হইয়। থাকে। বস্ততঃ 

বন্ধ চারিটিই শন্্রগুরত্তির হেতু । জীবরূপ অধিকারী সহ্যই। কলিত নছেন। জীব 

অধিকারির অনুরে।ধেই শান্তর সার হয়। : আগ্মান্তরীয় বন্ধ ছার! বিশুদ্ধচিত্ত ও অস্ধ।লু হই! 



৬৬ 

অধিকারী হন। সাধুসঙ্গের পূর্বে উক্ত সাধন 

চত্ুয় দুর্লভ, সাধুনঙ্গের পরই এ সকল সাধন 

সম্পত্তি লাভ হুয়। সাধুসঞ্জের পর সাধুর ভাব 

অনুসারে জ্ঞান বা ভক্তি লভ হইলে জ্ঞানী বা 

ডক্তিম।ন্ হয়। 

বিবর্তবাদীর মতে, সর্দমাবিধ বিশেষণ 

রহিত নির্বিশেষ ব্রদ্দ বেদান্তশাস্ত্রের 

বিষয় হইতে পারে না। কারণ ধাহার 

কোন বিশেষণ নাই, তিনি কখন শাস্ত্রের 

বিষয় হইতে পারেন না। জাতি, গুণ, 

কিয়া ও সংজ্জারহিত বন্তই নির্বিশেষ। 

শাস্ত্র শব্দাতুক। শব্দ কখনই জাতি, 

গুণ, ক্রিয়া ও অংজ্ঞারহিত বস্তর বাচক 

হইতে পারে ন।। শাস্ত্র জাত্যাদ্িরহিত 

বস্তর বাঁচক ন। হইতে পারিলেওঃ উহার 

লক্ষক হউক, এবপও বলিতে পার যায় 

না; কারণ লক্ষণ যে শব্দের শক্তি 

মেই শব্দই যদি ব্রঙ্মের বাচক না হইল, 
তবে তাহার মেই শক্তিরপা লক্ষণ! 

দ্ববাই ব। কি গাকারে ব্রঙ্গজ্ঞান নিদ্ধ 

হঈত্তে পারিবে 2 বিশেষতঃ “যাহসো। 

সর্দোর্বেদেশায়তে ॥* যিনি সকল" বেদ 

কর্তৃক র্রীত হয়েন। “নর্কো বেদ যত 

পদমামনন্তি।* ব্দেগণ বাহার স্বরূপ 

নির্দেশ করেন, ইত্যাদি শ্রু্তিগণ ব্রন্মের 

বেদবাচ্যন্বই বলিয়া থাকেন। যতো 

বাচা নিবর্তপ্তে অগ্রাপ্য মননা মহ” 

ইত্যাদি শ্র্তিতে যে ব্রহ্মের অবাচ্যত্ব ও 

অঙ্জেয়ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহ। কেবল 

- তাহার মহত্ব প্ীযুক্ত | বেদ নকল ত্রচ্ছের 

মহিমা মর্কতোভ।বে কীর্তন করিতে 

পারে না বলিয়াই উহার্দের অবাচ)ত্ 

শ্রীহীচেতগ্যচরিতা ম্থৃত | 

সাধুমঙ্গের পরই ব্রঙ্মজিক্ঞানার বা! শস্তানুশীলনের 

[ষষ্ট পরিচ্ছেদ । 

উক্ত হইয়াছে । অতএব অনন্তশক্তিতে 

পরিপূর্ণ ব্রগ্ধা শব্দে স্বয়ং ভগবানই বোধিত 

হইতেছেন। সর্থাশক্তিমমষিত পরব্রঙ্গ 

নামক শ্রীভগবানই বেদান্তশাস্ত্রের বিষয় । 

শান্তর গ্রমাণ দ্বারা শ্ীরুষই স্বয়ং ভগবান 

“বেদের” ইতি । বেদের নিথুঢ় অর্থ 
নহম। বুদ্ধির বিষয় না হওয়ায়, পুর|৭- 
বাকা দ্বারা এ বেদার্থকে নিশ্চয় করা 
হইয়া থাকে । বেদার্থকে নির্ণয় করেন 

বলিয়।, উহার নাম পুরণ। নীগ। ছার। 
তর্ণবলয় যেমন পুরাণ কর যায় ন|; 

তদ্দপ পুরাণ ব্যতীত অন্য শাস্ত্র বার 

বেদ।র৫থ পুরণ হয় না। অতএব পুর।ণ 

বেদের অক্ুত্রিমভাষ্য | তন্মধ্যে শ্রীমঞ্ডাগ- 

বত ব্রঙ্গ্ত্র।দির অকশ্রিমভাষ্য | শ্রীমন্ডা- 

গবতে জ্রীরুষ্কেই স্বয়ং ভগবান্ বলিয়।- 

ছেন | তাঁহ। পরে দেখাইতেছেন ॥৫২| 

(৪৮ প1) “আহে ভাগ্োতি।* এই 

ননম শ্লোকের তাঞ্পর্য; শ্লে|কার্থে কাশ 

আছে। ব্রঙ্গাথন্দের বাচ্য হয় ভগব।নূ 

এবং নেই স্বয়ং ভগব।ন্ শ্রীরুষঃ। ইহাই 

এই শ্রে।কদ্ধাবা গুতিপাদন করিলেন ॥৯॥ 

(8৯ পা) “অপাণি পাদ'***"*করহ 

গিশ্চয় ॥” এই ৫৩২ ও ৫৪৭ পয়ারের 

ভাবার্থ। ভগবানের হস্তপাদাদি ইন্জরিয় 
মকলের মুখ্যার্থ প্রারুত ইন্ট্রিয়সমূহে 
নহে। “অপাণিপাদে!। জবনেগ্রহীত। 

পশ্যত্যচক্ষুঃ শৃণোত্যকর্ণঃ।” গভূতি 

শ্ুতিসকল ব্রঞ্র প্রাকৃত পাণিপাদাদির 

নিষেধ করিয়া গ্রহণচলনাদি কম্ম দ্বারা 

অপ্রাকৃত পাণিপাদাদির বিধান করিয়।- 

ছেন বলাই সঙ্গত | নঞ্র পর্যযালোচনা 



গধ্যপীল! | 

দ্বারাও উহাই স্থির হইয়া থাকে । তথাপি 
আচ।যর্য এ সকল শ্রুতির মুখ্যার্থ ত্যাগ 

কবিয়া লক্ষণ! দ্বার ব্রচ্গকে নির্বিশেষ 

বলিয়া ব্যাখা। করেন।- যিনি ষড়েশ্বর্ষা 
ও পুর্ণানন্দ পিগ্রহ, মেই ভগবানকে নিরা- 

কার বলিয়া ব্যাখ্যা করা কি সাহমের 

কার্য নহে? শ্রুতি ও সম্মতি একবাক্যে 

বাহার শ্বাভ।বিক শক্তিত্রয় স্বীকার করিয়া 

থাকেন, তাহাকে নিংশক্তি বলিয়া! নিশ্চয় 

কর। কি দুরুদ নয়? ॥ ৫৩1৫৪ ॥ 

(৪৯ পা) “নিষুঃশক্তিরিত্যাদি | 

এই দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকত্রয়ের 

তাৎপর্যা শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

এই প্লোক তিনটির দ্বার! ব্রন্মের অজ্ুরঙ্গ 
বহিরঙ্গ! তাটস্থাশক্তির গ্রাতিপাদন করিতেছেন। 

বন্ধের শক্তির অন্বীকারে তাহার ব্যাপকত্বাদির 

অসঙ্গতি হয়। অবিদা। কর্ম যাহার তাহাই 

অবিাকর্শা।। সেইটিই সংজ্ঞ! যাহার তিনিই 
অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞা অর্থাৎ অজ্ঞ।ন কর্মী! । যণিও 

এইটি বহিরঙ্গ! মায়, তথাপি জীবকে আবরণ 

করিতে ইহার সামর্থ্য আছে। এইজন্ত বলিতে- 

ছেন, শ্য যেতি।” ক্ষেত্রজ্ঞ নামক জীব, এ 
অবিদ্য। (অজ্ঞান) মায়। দ্বারা আলিঙ্গিত হওতঃ 

সংসারের দুঃখ অনুভব করে। জীবশক্তি ভগবান্ 

হইতে বিভেদ গ্রা্ু হইয়া অবিদ্যা হেতু তাপ 

অন্থুভব করে, ইহ প্রতিপন্ন হইল। অপর প্রকার 

দেখাইতেছেন, *তয়েতি |” জীবশক্তি মায়াশক্কি 

দ্বার! সম্যক আবৃত হওতঃ বদ্ধাদিস্থাবর পর্য্যস্ত 

দেহে লঘু 'ও গুরুভাবে থাকেন। কিন্তু এইটি 

বৃহৎ জীব এইটি ক্ষুদ্র জীন এরূপতাবে তারতম্য 

হয়না। কেবল দেহানুসারেই দীবকে বুহৎ ও 

ক্ষুদ্র বল! হয়। বন্ততঃ অণুট জীবের স্বরূপ। 

অচিস্ত। জীবশক্তি ছার! চিজপত! ও নির্বিকারতা- 

রত গ্রক্কৃতির জড়ত্ব ও বিকারিত্ব উৎপন্ন হয়। 

শ্নেকের ও পায়ের ভাঁবার্ঘ। ৬৭ 
স্বরূপের তিরোধান হেতু জীব তারতম্যরূপে 
প্রকাশিত হয়, ইহাই গ্রমাণ করিলেন। অতএব 
সমস্ত চিৎ ও অচিৎশক্কিবিশিষ্ট ভগবান্॥ ১*-১২ ॥ 

(৪৯ পা)“ভবাদিনীতি |” এই ত্রয়ো- 
দশ গ্লোকের তাৎপর্য আদিলীলার 
ভাবার্থ ব্যাখ্যায় ১৬৯ পত্রাঙ্কে দুটি 
করিবেন। পূর্ব শ্লোকে জীবশক্তি ও 
বছিরঙগশক্তির গ্রমাণ করিয়া এই ক 
দ্বারা একা ম্বরূপশক্তি ত্রিবিধরূপে প্রকাশ 
পান, ইহ1ই প্রম|শিত করিলেন । 

যদি বল, জীবেও ত্রিবিধ! শক্তি দ্ট হয়? 
ইহাতে ৰলিতেছেন, “হলদতাপকরীতি।” অর্থাৎ 
জীবে যে গুণময়ী ব্রিবিধা শক্তি দেখা যায়, তাহ! 
তোমাতে নাই। তাহার হেতু দেখাটতেছেন, 
দগুণবজ্জিতে।” অর্থাৎ সন্ব, রঞ্দঃ ও তমোগুণ- 
রহিত। হ্লাদকরী 'অথাৎ মনের আনন্দদায়িনী 
শক্তি সাধিকী। বিষয় বিয়োগাদিতে দুঃখদায়িশী 
তামসী। তহ্নয়মিশ্র! রাজপী। অতএব 1যে 
শ্রীভগবান হইতে সকলের সমাক্ স্থিতি, সেই 
সকলের অধিষ্ঠনভূত ভগবানে ভরিবিধ! গুণময়ী 
শক্তি নাই। ইহাতে জীব যে ভগণান হইতে 
পারেন না, তাহাও প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৩॥ 

(৪৯ পা) “গচ্চিদানন্দময়,**..ঈশ্ব- 
রের মনে ।॥ এই ৫৫২ হইতে ৫৭৭ 

পর্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ। ঈশ্বর সচ্চিদা- 
ননন্বগপ। তাহার আঅদংশে স্ধিনী, 
চিদংশে সম্বথিৎ ও আনন্দাংশে হ্াদিনী 

নাশী স্বরূপশক্তি স্বীরূত হইয়া থাকেন। 

একই পরমেশ্বর যেমন মং চিৎ ও আনন্দ 

স্বরূপ, তদ্রপ একই ম্বরূপশক্তিই মন্ধিনী 
মহ্থিৎ ও হ্বাদিনী ম্বরূপা। এই ভ্রিরূপ।- 

তিক ম্বরূপশক্তি ভিন্ন পরমেশ্খরের 

আরও ছুই প্রকার শক্তি শ্বীরূুত হয়েন। 



৬৮ 

এবটির নাম মায়াশক্তি ও গপরুটির নাম 

জীবশক্তি। এ শক্তি কয়টি যে ঞ্ীভগ- 

বানের দাশী তাহ। বলিতেছেন, “অন্ত- 

রঙ্গ” ইতি । ম্ব্ীপ|দি শক্তিত্রয় ভক্ত- 
পর্যযায়, অতএব এ তিন শন্তিই পরমে- 

শরে গ্রেমভক্তি করিয়া থাকেন । পরমে- 

শ্বরের ষড়পির্ধ এথর্ষয ও তীয় ধাম 

পরিকরাদি তাহার শ্বনপ শক্তিরই 

নৈচিত্রয। পরমেশ্বরের এই সকল শক্তি 

স্বীকার না কনা নিতান্ত মাহনের কার্য 

বলিতে হইবে। মায়! ধাহার অপীন 

তিনিই পরমেশ্বর, ধিনি মায়।র অধীণ 

তিনিই জীন। ইহাই জীবে ও ঈশ্বরে 

ভেদ । এরূপ স্পষ্টভেদ মত্তেও জীবে ও 

ঈশ্বরে অভেদ বল। নিতান্ত মুঢ়তার 

কারধ্য। গীতাশাস্ত্রে জীবকে অগ্তরঙ্গা ও 

বহিরঙ্গার নধাবস্তিণী শক্তিরপেই নির্দেশ 
করিয়াছেন। সেই ভগবদুক্তি অগ্রাহ্া 

করিয়া জীবে ও ঈশ্বরে কল্পনা কর] কি 

অসঙ্গত হইতেছে না? পর গ্লেক ছার। 
এ বিষয়ের প্রমাণ করিতেছেন |৫৫-৫ ৭॥ 

(৪৯ পা) “অপরেয়মিতি | এই 

চতুর্দশ শ্লোকের ভাবার্থাদি আদির মণ্ডম 
পরিচ্ছেদে ষষ্ঠ শোকে দেখিবেন । জীগব- 

তত্ব ঈথ্ধবের শক্তি, এই শ্লোক দ্বার! 

গ্রমাণ করিলেন। গীতাশাঙ্ত্রে জীবকে 

শক্তি বলায় বুঝিতে হইবে, জীব আশ্রিত 
ও ঈশ্বর আশ্রয়। অতএব আশ্রত ও 

আশ্রর়রূপ ভেদ থাকায় ঈশ্বরের সহিত 

জীবের অভেদস্থাপন কিরূপে কর ॥১৪॥ 

(৫০ পা) “ঈশ্বরের'**'**সর্বন1শ ॥* 

এই ৫৮২ ও ৫৯ৎ পয়ারের ভাবাথ। 

স্ীশ্লীচৈতগ্যচরিতামুত। [ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 

নচ্চদানন্দময় শ্বিগ্রহকে সত্বগুণের 
বিকার বলা কি মঙ্গত হইয়ছে ?9 যিনি 

পরমেশ্বরের গ্রীবিগ্রহকে মায়িক বলেন, 
তিনি কি পাষীর মধ্যে গণ্য হয়েন ন1? 
রৃহদ্বৈষবে উক্ত হইয়াছে-- 
যো! বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। 

স সর্বন্মা্থহিঃ কাধ্যঃ শৌতম্মার্তুবিধানতঃ | 
মুখং তস]াবলোক্যাপি সচেলঃ গ্ানমাচরেত। 

পশ্যেত সুর্যযং স্পৃশেদ্গাঞ্ধ ঘবহং প্রাশ্য বিশুদ্ধাতি ॥* 

সর্ধ্বণক্তিসমন্থিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহকে 
যে মায়িক বপিষ়্া জানে, বেদবিহত ও স্মত- 
বিছিত কম্্ম হইতে বিধিপুর্রবক তাহাকে বহিষ্কৃত 

করিয়! দিবে। উক্ত ব্যক্তির মুখ দর্শন করিলে 

বস্ত্রের সহিত নান কবিবে। নুর্ষ্যকে দর্শন করতঃ 

গাভী স্পর্শ করতঃ ও ঘ্ৃত ভোঙ্জন করতঃ পবিত্বত। 

লাভ করিবে। 

যমদ গী, যমদণ্য। নাস্তিক বৌদ্ধ- 
গণ হইতেও কাল্পনিক ব্যাখ্যায় আরও 
ন।গ্িকতা প্রক।শ পায়, তাহা দেখ।- 
ইতেছেন, “বেদ” ইত্যার্দি। বৌদ্ধগণ 
অর্থাৎ যাহার জখৎকে ক্ষণিক, আত্মাকে 

ক্ষ(শক, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কেবল- 

মাত্র প্রমাশ্য শীকার করেন, তাহারা 

বেদ না মানায় নাম্তিক। বেদাশ্রয়ে 

ন।স্তিকবাদঃ? বেদ আশ্রয় করিয়। নাণ্তি- 
কের ন্যায় কথ বল।। বৌদ্ধেতে, বৌদ্ধ 
হইছেত। বৌদ্ধমতে বিগ অসৎ। শঙ্কর।- 
চা্য বলেনঃ বিশ্ব মৎও নহে, অনৎও 

নহে, সদনদ্বিলক্ষণ | সৎ বলিতে ভাব 

এবং অমৎ বলিতে অন্ভাব। সৎ ও অমৎ 

বিলক্ষণ। মায়ার অগত্ত্বেই তাৎপর্য । 

মায়প্রতিবিষ্বিত ঈশ্বর ও তাহার বৃত্তি 

রূপা অবিদ্যাতে প্রতিবিশ্বিত জীবের 



মধালীগা। ] 

জনত্বেই পর্যযবসান' 'হয়। সত্ভ। মাত্র 

ব্রদ্মেরও শুস্তত্বই দেখা যায়। অত- 

এব নুল্গ্রবিচারে বৌদ্ধবাদ ও মায়াবাদ 
একই হুইতেছে। সংসারাবদ্ধ জীবের 

বন্ধন মোচন নিমিত্ত বেদব্যাম বেদাস্ত- 

নুত্র করিলেন, কিন্তু শঙ্করাচার্যয কল্পিত 

তর্থ দ্বার! নুত্রের প্রকৃত অর্থকে আচ্ছা" 

দন করিলেন এবং জীবই ব্রহ্ম এরপ 

উপদেশ দ্রিলেন। অতএব উহ শ্রবণ 

করিলে বন্ধন মোচন না হইয়া “আমি 

বঙ্গ" চিন্তা দ্বারা অপরাধী হওতঃ মিরয়- 

গামী হইবে। যেমন কোন রাজভূত্য 

নিজেকে রাজা বলিয়৷ পরিচয় দিলে, 

অপরাধী হওতঃ দণ্ড গ্রাণ্ড হয়ঃ তন্ধপ 

জীব আপনাকে ব্রঙ্গ ভাবনা করিলে 

অপরাধী হয়। যেমন সুর্যের রশ্মি নুর্য)- 

মণ্লকে প্রকাশ করিতে পারে না; 

যেমন অখ্রিল্ফলিঙ্গ অগ্রিকে দর্ধ করিতে 

পরে না, তদ্রপ জীব কখনই ব্রহ্ম হইতে 

পারে না। অতএব আ.চার্যোর কল্পিত! 

শ্রবণ করিলে সর্বনাশ হইয়া থাকে, 

কোনরূপ মঙ্গলের উদয় হয় না |৫৮1৫৯। 

(৫* পা) প্পরিণাম বাদ"** *** 

অবিকার ॥৮ এই ৬০তম পয়ারের 

ভাবার্থ। বেদান্তনুত্র বৌদ্ধের সঙ্ঘাতবাদ 
এবং তার্কিকের আরম্তবাঁদ খণ্ডন পূর্বক 

্পষ্টাক্ষরে পরিণামবাদ স্থাপন করিলেও, 
বিবর্তবাপী-আচার্যয সুত্রকারকে ভ্রান্ত 
মনে করিয়া “আত্মক্কতেহ পরিণামাৎ" 

(১81২৬) এই সুত্রোজ পরিণামের 
উপর পোষোস্ভাবস পূর্বক 

“তানভন্বমাততণশক। দিত্যঃ” (২1১1১৪) কুতরের 

৪ 

শ্লেকের ও পয়ারের ভবাধ। 

ভাষো" ন ফ্কন্ত বদ্ধণঃ পরিণাম ধর্ঘত্বং তন্রহিতঞচ 
ধকাং গ্রতিপততুদ্।” 

ড৯ 

অর্থাৎ একই ব্রঙ্গের যুগপৎ পরিণণম 
ও 'অপরিণাম বলা আদৌ যুক্তিযুক্ত 
হইতে পারে না, ইত্যাদি বাকা দ্বারা 
বিৰর্তবাদ স্থাপনের গরয়াস পাইয়াছেন। 
তাহার উক্ত য়াম কি ব্যার্থ হয় নাই? 
পরিণামবাদের কি সঙ্গতি হয় না, সাম- 
গমা হয়না? পরিণাম দ্বিবিধ, স্বরূপ- 
পরিণাম ও শক্জিবিক্ষেপলক্ষণ পরিণাম । 
তন্মধ্যে স্বরূপপরিণাম মাংখ্য-সিদ্ধাস্ত 
মাংখ্যেরা বলেন, ব্রন্মানধিষ্টিত-ম্বতন্ত্র- 
প্রাক্কতির স্বরূপ পরিণাম হয়। শেষোক্ত 
পরিণামই বেদাস্ুমিন্ধান্ত। বেদাস্তমতে, 
সর্বশক্তি-বিশিষ্ট পরক্রদ্ম পুরুষোত্বম 
অচিন্তা নিজ্জশক্তি বিক্ষেপ দ্বারা জগতের 
জন্মাদি সাধন করেন। যেমন আকাশ 
হইতে শব্দ এবং ভর্ণনাভি হইতে হুত্রের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে; তদ্রপ তাদশ 
পুরুযোত্তম হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়! 
থাকে। একই মর্বশক্তিমান্ পরপ্র্ম 
পুরুষোত্বম কর্তৃক 'অধিষ্ঠিত তদীয় শক্তি- 

বিশেষ বিক্ষিণ্ত বাম্পন্দিত হইয়! উক্ত 
ম্পন্দনের তারতম্যে বিচিত্র জগৎ 
আকারে পরিণত হইয়াছেন। যেমন 
মণি অবিকৃত অবশায় ঘ্বর্ণমমূহ এসব 

করে; তদ্রুপ অচিন্তযশকিযুক্ত পরহ্রঙ্গ 
পুরুষোত্বম ম্বয়ং অবিরুত থাকিয়াই 
স্বশক্তি বিক্ষেপ দ্বারা বিচিত্র জগত্রণে 

পরিণত হইয়াছেন ॥ ৬৯ ॥ 
(€* পা) 'ব্যানদ্রাস্ত '*+ *** নশ্বর 

মাত্র কয়? এই ১ তম ও *২ শম 



পয়ারের ভাবা । আচার্ধয ব্যাসকে 
ভ্রান্ত বলিয়া নিজকল্লিত অর্থ বিবর্তবাদ 
স্থাপন করিয়াছেন । ইহাতে'কি দোষ 

হয় নাই ? আরও দোষ দেখা ইতেছেন, 
“জীবের” ইতি । আচার্য্য বেদাস্ত্ের 

“তদনসতবমারস্তণখবদিভ্যঃ |” 

এই সুত্রে এই জগতকে ব্রচ্ষের মায়া- 

শক্তি বলিয়াছেন। জীবের অজ্ঞান দ্বার 
জগতৃষ্টি হয় বলিয়া জগতকে মিথ্যা 
বলিয়াছেন। ইহ কি সঙ্গত? রজ্জুতে 
গপজ্ঞান যেমন মিথ্যা, তক্রপ জগৎ 

মিথ্যা নহে কিন্তু ঘটের গ্চায় নশ্বর । 

আমতিম্থতি গুভৃতি শাস্ত্রে আত্মার বিনাশ 

গুন। যায় না, কিন্ত দেহের বিনাশ চির- 

গাসিক্জ। অতএস নশ্বরদেহে অবিনশ্বর 

আত্মার আরোপজ্ঞান মিথ্য। হয়। 

পরিদৃশ্টম।ন জগত কিরূপে মিথ্য। হয় ? 

“পদেব মৌমোদমগ্র আমীদিত্যাদি।” 
শরতিতে “ইদং শব্দে জগৎ উক্ত হই- 

য়াছে। সৃষ্ঠির পূর্বে জগৎ ছিল। “তৎ 
সত্যামিত্যাচক্ষত।” ইত্যাদি শর্মততেও 

জগতের সতাত্ই অঙ্গীককত হয়; কিন্ত 

উহা নশ্বর । নশ্বর শব্দে অভ।ব নহে, জগ- 

তের অব্যক্ততারপ। বিশ্বের অব্যক্তরূপ 

'শিদ্ধ হইলে ঝিনুকে রজতজ্ঞানের ন্যায় 

জগৎ মিথ্য। নহে। পট যেমন উৎপত্তির 

পুর্বে সুত্রবূপেই অবশ্থান করে, পরে 

ওতপ্রোতত।বে মজ্জিত সুত্র হইতেই 

অভিব্যক্তি হয়, তদ্দপ বিশ্বও নুজ্্রূপে 

“ব্রঙ্গ স্বরূপেই অবস্থান করে। ব্রহ্ম গিসৃক্ষু 
হইলে, তাহা! হইতে তাহার অভিব্যক্তি 

হয়। জগতের গুক্তা প্রাই অব্যক্ত । 

্ীপীচৈভন্কচরিতাম্জ। [ বউ পরিচ্ছেদ। 

যদি বলেন, স্বর্ণ হইতে উৎপন্ন কুগুল যেমন 
স্থবর্ণায্মক, তদ্রুপ অবিনশ্বর ব্রদ্ধ হইতে উৎপন্ন 
অগৎ অবিনশ্বর হউক; যেহেতু কার্য ও কারণ 

উভগ্নেই ধর্শগত অভেদ এবং অক্ষর ব্রন্ধ হইতে 

ক্ষর বিশ্বের উৎপত্তি কিরূপে লস্তবে?? তাহার 

উত্তর এই, কাধ্য কারণধর্শের সর্বাংশরূপে 

অস্থগত হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। যেমন অগ্রা।দি 

হইতে উৎপন্ন কাধ্যরূপ প্রভাদিতে দাহকত্াদি 
ধর্ম দৃষ্ট হয় না। দীগাদির প্রভ। যেমন দীপাদির 

প্রকাশবিস্তার॥ তদ্রপ ব্রদ্দেরশক্তিকৃত বিস্তার 

এই অখিল জগৎ। যদি এই বিশ্ব স্থস্ির পূর্বে ন| 
থকে, তবে তাহার উৎপত্তি হয় না । আকাশের 

পুষ্পের গ্তায় মিথ্যা হুয়। প্সদেব সৌম্যেদমগ্র 

আনীৎ* ও “আত্ম! ব! ইদমগ্র আধীৎ” ইত্যাদি। 
শরুতিতে বিশ্বের অস্তিত্বই সিদ্ধ হয়। জগতের কারণ 

অবস্থ। ব্রদ্ষের সহিত তাদায্মাভাবে বর্তমান থাকে। 

বিস্তৃতরূপে কাধ্য অবস্থাতেই, এই বিশ্ব হয়। 

ইহ! হুষ্টির পূর্বে ছিল না, ব| পরেও থাকিবে 
না, বিশ্বের নাশ হেতু ঝিগ্ুকে ভ্রম রজতজ্ঞানের 

ন্যায় ব্রঙ্গে মিথ! অগৎ হৃট্টিমধ্যেই প্রকাশ পায়; 

এই প্রকার অন্থমান মিথ্যা; যেহেতু উহ! প্রমাণ-, 

সিদ্ধ নহে। তাহার কারণ, যিনি অনুভূত হইলে 
অন্ত বিষয়ের কফি হয় না, সেই ব্রন্মে ঝিনুকাদি 

নিক বস্তনকলের ন্তায় অন্য বিষয়ের আরোপ 

কিরূপে হয়? শ্রতিগণই বলিয়হেন,-- 

“দূধতি সকৃম্মনন্থয়ি য আত্মনি নিতাস্থথে 

ন পুনরুপাসতে পুরুষসারহরাবসথানিতি |” 

নিত্য স্থুথসশ্বরূপ আপনাতে যাহার! একবার 

মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাহাদের কুৎদিত স্ুথে 

আর প্রবৃত্তি হয় না। অভএব অচ্যুতের স্বরূপ 

হইতে অচিস্ত্যশকি ছার! এই বিশ্ব গ্রকাশ পায়। 
রব্যমাত্র মৃত্তিকা ও লৌহাদির যে ভেদ ঘট- 
কুগুলাদি, তাহার প্রক!র দ্বারাই সাদৃশ্ানিকপণ 

করতঃ ব্রন্দে্ অচিস্ত/শক্তির পরিণাম শ্বীকর 

কর! হয়। ঝিছুকে রজতের ও রজ্জুতে সপের 



মধালীগা। ] 

ভ্রগঞ্ঞান ধার লাগৃগ্ত নিকূপণ কয়ায় ফি দোষ হয় 
না? তরঙ্গে মিখা। জগতের অধিষ্ঠান অনস্তব। 

্রঙ্ধ মিথ্যাসধঘ্বরহিন্ছ, ইহ! বলিবার জন্য শ্রুতিতে 
“সত্যং জানমানন্নং বন্ধ" ইত্যাদি বাক্যে ব্রঙ্গকে 
সত্য বলিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত,মৃৎ্পিগা দিকর্ত 

দ্বার যে ঘট উৎপর হয়, সেই ঘট সখ বা অসৎ? 
ঘট অদং হইলে, প্রথমে পিষ্টপেষণ, দ্বিতীয় 

ক্রিয়ার পিগাদিকর্ত। সবার! ও তছৃতয়ের সম্ষ্ের, 

আকাশে পুষ্পধারণের হ্যায় অগস্ভবত্ব হেতু ঘটাদি 
উৎপন্ন হয় কি? অর্থাং হয় না। অতএব 

অনৎ ঘটের উৎপত্তি কিরূপে দিদ্ধ হয়? মুৎপিণ্ডে 

ঘট অবাক্তরূণে বর্তমান থাকে, বর্ত'ও তনিষ্পন্ন 

ক্রিয়াষেগ দ্বারা যেমন ঘট উৎপন্ন হয়, তদ্রপ 
পরমকারণ ভগবাঁনে স্থিত বিশ্ব, ভগবানের স্বাভা" 

বিক শক্তি ও তনিষ্পন্ন ক্রিয়াষেগ দ্বারা এই জগৎ 

উৎপন্ন হয়। জগতকে অদৎ বলায় বেদাস্তবির 

হইতেছে ন|কি? ইহাতে বেদবিরুদ্ধ ও প্রকা- 

রাস্তে অনীশ্বরবাদ প্রকাশ পাইতেছে না কি? 

বেদবিরুদ্ধবাদী নিন্দনীয় । তথাহি পান্সে-_ 

শ্রুতযঃ স্থৃতয়শ্চৈব যুক্রয়ন্চেশ্বরং পরম্। 
বস্তি তথ্বিরদ্ধং যো বদেত্তদ্মান্ন চাঁধম ॥” 

আতিগণ, স্বৃতিগণ ও যুক্তিসকল পরমেশ্বরকে 

বলেন। যেব্যক্তি তদ্দিরুদ্ধ অর্থৎ পরমেশ্বরকে 

মানে না, তাহ| হইতে অধম আর নাই। তথাছি 
গীতায় (১৬1৮ )-- 

পঅসত্যম গ্রতিষ্ঠস্তে জগদানুরণীশ্বরম্। 

অপরম্পরসন্তুতং কিমন্যৎ কামছেতুকম্॥” 

অন্থরস্বভাব জনগণ এই জগতকে বিন্ুকে 
রজতাদি জ্ঞানবৎ ভ্রমলক্ষণ অপতা, আকাশে 

পুষ্পবৎ অগ্রতি্ঠ ( নির্দেশশুন্য ) বন্ধে ঈশবর- 
জান অজ্ঞানমাত্র ক্িত হেতু ত্্ধ ঈঙ্বরাতিমানী 
হয়েন, 'হৃষ্টিবিষয়ে কেহই ঈশ্বর নাই সুতরাং 
জগৎ জনীঙর, শ্বভাবোৎপন্ন এবং শ্বপ্নবৎ স্েচ্ছা- 
ছেতুক বলিয়া বর্ণ করিগা থাকে। অতএব 
ভগংকে আনত বগ। ফি দোযাবহ নহে? 

 জোঁকের ও পারের ভীবার্থ। ৭১ 

'প্রবৃত্তিধ নিবৃত্তিঞ্ণ জনাঃ ্ বিছ্রানরাঃ। 

গীতায় (১৬৭) এই গ্লোক দ্বারা তাহাদের 
সকার দোষ উক্ত হইয়াছে । 

"এতাং দৃক্টিষবষ্টভাঃ নষ্টাআ্মানো হরবৃদ্ধনঃ ॥ 
ইত্যাদি গীতার (১৬৯) এই গ্লোক দ্বারা 

তাহাদের গৃতিকেও নিন! করিয়াছেন। জগতকে 

অসৎ বলায় উহ! মায়াবাদ হইয়ছে। ভগবানের 
ইচ্ছাতেই আচধ্য প্ররূপ করিয়াছেন। তথাহি 
পাগ্সেতবরথণ্ডে দেবীর প্রতি প্রীমহাদেবের বাক্য-: 

প্বেদাস্তে তু মহাশান্ত্রে মায়াবাদমবৈিকম্। 
মরৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতাং নাশকারণাৎ॥” 

হে দেবি, জগতের নাশ হেতু আমিই 
মহা শাস্ত্র বেদাস্তে বেদবিরুদ্ধ মায়াবাদ বলিক্বাছি। 

অতএব সত্যস্থ(ত1বিক অচিস্ত্যশক্তিমান্ পরমেশ্বর 

তুচ্ছ ও মিথা! কার্ধা করেন না| তথাহি মাধ্বতায্য 
প্রমাণিত! শ্রুতি ২-" 

"ভাখৈনগাহঃ সত্যকর্দেতি 
মত্যং হোবেদং বিশ্বহৃজমিতি |” 

অনস্তর বিজ্ঞগণ আ্ীভগবানকে সত্যকর্ণা!, সত্য 
ও এই সত্য বিশ্বের অ্রা! বলেন। তথাহি 
শ্রীতাগবতে ত্রন্মাদি দেবগণের শুবে-- 

"নত্যব্রতং সতাপরং ত্রিসত্যং 
সতাসা যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে। 

সতাসা সত্যমৃত সত্যনেরং 
সত্যাত্মকং তাং শরণং প্রপনাঃ॥* 

এই গ্লোকে শ্রীভগবানের সত্য স্বত্ব, সত্য- 

পরায়ণত্ব স্থ্াদিলীলাত্রয়ে সত্যত্ব, সত্য বিশ্বের 

কারণত্ব, বিশ্বের অস্তধ্যামিরূপে স্থিতত্ব, সত্যের, 
সত্যতা হেতুত্ব, বাক্যের সত্যত, দৃষ্টির সত্যত্ব, 
সত্যের গ্রবর্তৃবত্ব ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। ইহ! 

গ্গীকার না করিলে অর্দকুকুটার ন)ায় উপ- 
হাসাম্পদ হইতে হয় এবং বরঙ্গাদি বর্তৃক গুধের 

গ্বায়সাভঙগ ও প্রকরমভঙগ দোষ হয়। 

অতএব নিশ্ব মিথ্যা নে, মত)ই ; ইহ! 
স্থির হইল ? ৬১৬২ ॥, 



এই ৬৩তম ও ৬৪তম পয়ারের 'ভীবীর্ঘ। 

অপর দোষ দেখাইতেছেন, প্রণব 
ইতি। শ্রতিতে' ধখন জীব ও ব্রচ্মোর 
অডেদের ম্যায় ভেদও স্পষ্টীক্ষরে উক্ত 
হইয়াছে, তখন সর্বাবেদবীঞভূত প্রাণ- 
বের মহাবাক্যত্ব আচ্ছাদন করিয়া তত্ব- 

মন্যাদি গাঁদেশিক চারিটি বাকোর মহা- 
বাঁকাত্ব অবধারণ করিয়। তত্বলে মায়া- 
বশ জীবকে মায়াধীশ পুরুষোত্তমের 
সহিত সর্ফাতোভাবে অভিন্ন বলিয়া 

নির্ছেশ করা নিতান্ত গর্হিত কার্য হই- 

য়াছে। যেবাক্যে উপক্রমার্দি ষড়বিধ 

লিঙ্গ দ্বারা গ্রচ্ছের তাৎপর্যের অর্থ বোধ 
হয়, তাহাকে মহাবাকা বলে। প্রণব 

সকল বেদের বীজ । প্রণব হইতেই 
সকল বেদের আবির্ভাব । গ্রণবেই সকল 
বেদের পর্যযবসান। প্রণব বেদের অন্ত- 
রঙ্গ নাম ও ব্রঙ্গের গ্রতিমূত্তি। গ্রাণবকে 
ব্রদ্মের স্বরপও বলা হয়। অতএব 

পরমেশ্ববের বাঁচক গ্রাণবই একমাত্র মহা- 

বাকা। শঙ্করাচার্য্য প্রণবের মহাবাক্যত্ 

আচ্ছাদন করিয়া সামাদিবেদ চতুষ্টয়োক্ 
তত্বমন্ডাদি প্রাদেশিক বাক্যকে মহাঁ- 

বাফা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । তত্ব- 

গন্যাদি বাক্াচতুষ্টয় জীব ও ব্রশ্ষের এক্য 
বোধক | জীব ও ব্রদ্গের উক্ত প্রকার 

এক) তত্বমন্তাদি প্রাদেশিক বাক্াচতুষয় 
ভি বেদের অপর কোন বাকা 'খার। 

নিষ্ছিষ্ট হয় সাই'ঃ রিতু যেখৈ'র সর্ধই 
অঙ্গ লঙ্গিত হইয়াছেন. বেদীর ধায় 
বেদান্ত. বাঁ ইতিহাসপুরাণাদিকেও 

লু তরন্ধ র উদ্দেশিত হয ছ -&* পা) প্প্রণব থে *** মহাবাক 1 
জীব ও অ্রদ্ের এঁকা সিপ্দি্ট হতেন নাই। 
অপ্তএব তত্বগন্ঠালি বাক্যচডুইয়ের সর্ব- 
বেদার্থে সম্গয় না থাকায় এবং গ্রণবের 

সর্ববেদার্থে সমহযয় থাকায়, তত্তুমদ্যাদি 

বাক্যচতুষ্টয়ের মহাবাক্যত্ব না হইয়া, 
একমাত্র প্রথবের মহাবাকাত্ব হওয়াই 

মঙগত। এইরূপে তত্বমন্যাদি বাক্য যদি 

মহাঁবাক্ না হইল, তবে তদ্বলে মায়াবশ 

জীবকে মায়াধীশ ঈশ্বরের সছিত অভিন্ন 

বল! কি নিতান্ত গঞ্িত কার্য হইল 
না? আরও,-- 

প্যদাত্ুকো ভগবান্ তদাত্মিক। বঞ্জিঃ কিমাখকে|। 

ভগবান্ জ্ঞানাত্ম কঃ এরশ্বধ্যা কঃ শক্ক্যাঝ্বকশ্চেতি ॥* 

এই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন, _-তগবান 
ঘদাত্মক, তাহার প্রকাশও তদাত্মিক!। ভগবান্ 

কিমাত্মক? জ্ঞানাত্মক, ধরয্যাতক ও শক্তাত্মক 
ভগবান্। প্তমেকং গোবিনাং সচ্চিদানন্াবিগ্রহম্।” 

প্রভৃতি শ্রুতি সকলে ও তদর্থনির্ণায়ক 
স্মতি সকলে যখন ঞ্ভগবানের ম্বরূপ- 
ভূত গ্বিগ্রহ ও স্বর্নপশক্তি বিলাসভূত 

ধামাদি স্পষ্টাক্ষরেই অঙগীরৃত হইয়াছে, 
তখন উহাদের মায়িক বলায়, শারীরক- 

ভাষ্যকার কি অপরাধী হন নাই ॥৬৩৬৪॥ 

(৫* পা)' “এইমত *** শান্তর কৈল।" 
এই শ৫তম হইতে ৬৭তম পয়া'র তিনটির 

ভাবার্ধ সহজ। এইমত,পুর্কোক প্রকারে। 
কল্পনাভায্যে, শঙরাচার্ধয কৃত্ত শারীরক 
ভাষো। প্রতিকূল অর্থের নাম পুর্পক্ষ। 
বিতওা, 'পরমতে দোষাঙরাপ-।-, ছল, 
বক্কর তাৎপধ্যার্থের অরিষয়ীতূত কা 



বাহাতে সা হর গাহাকে রা 

বলে।' -'জোচীর্যোর” ইতি ।' এই মক 

আচগ্নণে বস্ততঃ আচার্ষেযর কোন দৌষ 

দেখী যায় না) কারণ সাময়িক হায়ো- 
জনাধুসারে ভগবদাজায় আচার্ধা এরূপ 
কার্ধয করিয়াছেন। *ম্বাগমৈরিতি” ও 

'্মায়াবাদমিতি” পরগ্োক দারা তদ্ি- 
ষয়ের গ্রাযাণ করিতেছেন ॥ ৬৫--৬৭ | 

(8০ পা). প্ম্বাগমৈরিতি। ও 
'্মায়াধাদমিতি |” পঞ্চদশ এবং ষোড়শ 

গ্লোকের তাৎপর্ঘ্য গ্োকার্থে প্রকাশ 

আছে। কালানুসারে প্ীভগবানের 

আজায় শঙ্করাচার্ধ্য যে কল্পনা শাস্ত্র 

কলিতে গ্রচার করিয়াছেন, তত্গ্রামাণ 

এই দুই শ্লোক 1 ১৫১৬ ॥ 

(৪৫০ পা) গুনি *** *** গুণগণ।" 

এই ৬৮তম পয়ারের ভাবার্থ মরল | 

শুনি, মায়াবাদের উপর এইরূপ অশ্রুত- 

পূর্ব দোষারোপ শ্রবণ করিয়!। “মুখে" 

ইত্তি। তাহার শ্ুপ্তিষ্ঠিত বিদ্যাগর্ক 
খর্ব হওয়ায় মুখ দিয়া একটি বাকাও 
বহির্গত হইল না। ভ্রাচার্ধযকে বিস্মিত 
দেখিয়া প্রভু কহিলেন, ভট্টাচার্য্য! 
“বিনত হইবেন না, গ্রীভগবাঁনে ভক্তিই 

পরমন্পুরুঘার্থ। গ্ীভগবানের এমনি 

অচিন্তা গুণ যেমুক্ত পুরুষগণও তাহাতে 
ভক্তি করিনা থাকেন। পরঙ্পোক ঘাঁরা 
এই বাকোর প্রমাণ করিতেছেন 8-৬৮ ॥ 

(8১ পা) “আতল্মারামা ইতি 1” এই 
সপ্তদশ ল্লোকের 'ভাবার্থ মধোর চুর্কিংস 
পরি্ছেদে বল! হইবে, তক্জান্য আমর! 

এখানে ধলিলাষ, না।এ পরিচ্ছেদে 

সবিশেষ -*দুর্টি 'করিরেন। -ভগব]নের 
অচিস্তযশক্ধি এবং তাহার ভজয়ই: পরয় 
পুরুঘার্থ,এই শ্লোক ঘবারা তাহারই দিগুল 
দরশন করাইলেন। মুক্তপুরুষগণও ত্বক্কি 
করেন তধ্প্রমণ এই মোক ॥১৭1. . 

(৫১ প1) “গুনি ভউটাচার্যয ***.৭* 
অভিপ্রায় ॥* এই ৬৯ তম ও ৭* তম 
পয়ারের ভাবার্থ রল। .প্লোকটি শুনিয়া 
ভডটীচাধ্য.রাক্য বলিবার. অবসর পাইয়। 
কহিলেন, “এই প্লোকের” ইতি। প্রত 
কহিলেন, আপনিই প্রথমে ব্যাখ্যা 
করুন। পগুনি" ইত্তি। ভ্টাচার্যা বিনষ্ট" 
প্রায় পাগ্ডিত্য অভিমানকে পুনঃ প্রতি- 

টিত করিবার নিমিত্ত বদ্ব-পরিকর 
হওতঃ তর্কশান্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের 
উত্থাপন সহকারে উক্ত গ্লেকটিকে নয় 
প্রকারে অর্থ করিলেন। প্রভু তাহ! 
গুনিয়৷ ঈষৎ হালিয়া বলিলেন,*ভট্টাঢার্য্য 
ইত্যাদি। আপনি যে অর্থ করিলেন, সে 

আপনার অসাধারণ গ্রত্যুতৎ্পনন মতির 
পরিচয় প্রদান করিল। কিন্তু আরও 
কিছু নিগৃঢ় অভিপ্রার আছে ॥ ৬৯৭০ ॥ 
শ (8১ পা) “ভউাচার্যয '**.*' অভি. 
প্রায় লয়া॥” এই ৭১তম . পয়ারের 
ভাবার্থ রল।" ভট্টাচার্য্য মনে করিয়া 
ছিলেন, তাহার ব্যাখ্যা শুনিয়া এন্ভু 
বিন্মিত হইবেন। কিন্তু তাহ! হইল না 
প্রভুর কথ গুনিয়া ভউচার্ধা ছ্বয়ংই, 
অধিকতর .বিশ্মিত হইয়। ওডুর ব্যাখা? 
আবণে : শর্দনা করিতেছেন । য়, 
ভট্টাচার্যের । নব অর্থ মধ্যে, নয় গাকার 
অর্থ মধ্যে). এক-না টুইল, একটি অর্থও 



৭৪ 

বলিলেন না। একাদশ পর্দ যথা." 

১ আত।রামাঃ, ২ চঃ ৩ মুনয়ঃ১৪ নি- 

গ্রস্থাঃ € অপি, ৬াউরক্রমে, ৭ কৃুর্কান্তি, 
৮ অহৈতুকীং, ৯ ভক্তিং, ১০ ইথন্ভুত- 
গুণঃ, ১১ হরিঃ | পৃথক্ গৃথক্ পদের 

অর্থ করিয়া, সেই সেই পদের প্রধান 

অর্থের সহিত আয্ারাম শব্দ মিলাইয়। 

আঠার প্রকার -অর্থ করিলেন। 

কেহ বলেন, মহাপ্রভু সনাতনের নিকট যে 

একধষটি প্রকার অর্থ করেন, তাহা! এই আঠার 
প্রকার অর্থ হইতে অতিরিক্ত । ইহা হইতে 

পারে না) ,যে হেতু তথায় উক্ত হইয়।ছে-_ 

দপুর্বে-শুনিয়াছি, তুমি সার্বভৌমস্থানে। 

এ গ্লেকের আঠার অর্থ করিছ ব্যাখ্যানে ॥* 

ইত্যাদি পর়ারানুধায়ী নাতন মহাগ্রতূ-কৃত 
আঠার গ্রকার:অথই শুনিতে চাছেন কিন্তু মহাঁ- 
প্রত ত্র আঠার প্রকার অর্থ করিতে যাইয়া! 
একষ্টি প্রকার অর্থ করেন । অতএব এই আঠার 

প্রকার অর্থ, একযট্টি গ্রকার অর্থের অন্তর্গত। 

রী স্থলে বিশদরূপে ব্যাখাত হইবেন ॥ ৭১ ॥ 

(৫১ পা) "ভগবান *** ** দুই কর 

যুড়ি॥। এই ৭২তম হইতে ৭৪তম পয়ার 
পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। “ভগবান তায 
তক্তি* এই স্থলে কোথাও “ভগবান তার 

শক্তি" পাঠ আছে। প্রড়ূ কর্তৃক ব্যাখ্যাত 
প্রত্যেক অর্থেই প্ীভগবান্ ও তাহার 

গ্ররতি ভক্তি আচরণ অবশ্থ কর্তব্য অথবা 

তাহার শক্তি ও গুণ সকলের অচিন্ত্য 
প্রভাব দ্বারা জ্ঞান, যোগ সিদ্ধগণের ও 

সাধকের চিত্ত আকর্ষিত হয়, ইহা! উক্ত 
হইল। ভগবানের ভক্তি বা শক্তি ও 
গুণগণ ম্বর্গ (দি সাধ্য ও কর্মাদি সাধনের 

জীীচৈতগ্চরিতীস্ৃত। [ ষষ্ঠ পরিচ্ছে। 

স্পাছ! ত্যাগ করায় । ইন্থাই অচিন্তয 

প্রভাব। এই বাকের প্রমাণ করিতে- 

ছেন, “সনকাদি” ইতি। এইরূপ বহুবিধ 
অর্থ ভটটাচার্যা শুনিয়া! অত্যন্ত বিস্মিত 
হইলেন।' তিনি অলৌকিরী প্রতিভা 
দ্বারা গ্রভুকে গ্ভগবান্ বুবিয়া, পুর্বরূত 
তাঁহার অবজ্ঞ। হেতু নিজের অপরাধ 
স্মরণ.করিয়া মনে মনে ব্যথিত ও অনু- 

তপ্ত হইলেন | পরক্ষণেই প্রকাশ্টভাবে 
আত্মগ্লানি করিতে করিতে প্রভুর শরণা- 
পন্ন হুইলেন। প্রভু তাহাকে অগ্রে 
নিজের এইখর্ধযাত্বক চতুডু' জরূপ ও পশ্চাৎ 
মধুর বংশীধর দ্বিভুজ ম্বরূপ প্রদর্শন 
করাইলেন অর্থাৎ উভয়রূপটি গ্রভূর 

স্বকীয় হওয়াতে ভট্টাচার্য্য অগ্র পশ্চাৎ 

দেখিলেন। দ্বিভূজন্বরূপ নিজরূপ হওয়ায়, 

শ্রীরুষই জ্ীচৈতন্য ইহ! প্রতিপন্ন হইল, 
নচেৎ দ্বিভুক্ত বংশীমুখ রূপটির অপ্রসঙ্গ 
হয়। ভট্টাচার্য্য তদ্র্শনে প্রণাম করতঃ 
কতাগুলি হইয়] স্তব করিলেন ॥৭২--৭৪॥ 

(৫১ পা) “প্রভুর পায় ****। 
ভিক্ষা করাইল1 |” এই ৭৫ত্তম হইতে 

৭৮তম পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। যদি 
বল,ম।য়াবাদ্দির ভগবত্স্কব করা কিরূপে 

সম্ভবে? ইহার্তে বলিতেছেন, “প্রাড়ূর" 

ইতি। প্রভুর কপায় ভট্টাচার্য্যের সর্ধ- 
তত্বের ক্ফুত্তি হওয়াতে, তিনি নাম ও 

মাহাত্মাযুক্ত শত সংখ্যক ম্বরচিত শ্লোক 
স্বার। গ্রাভুর স্ব করিলেন। স্ব শুনিয়া 
প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন এাদান করি- 

লেন। আলিঙ্গন পাইয়া - তক চার্যয 
প্রোমাবেশে অচেতন হইয় ভূমিতলে 



মধালীল! ] 

পতিত হইলেন. এবং তার দেহ অশ্রু 

কম্গারদি ধিকার সকলের আবির্ভাব 

হইল। প্রভুর পদ্মহত্ত স্পর্শ পাইয়া 
নংজ্ঞালাভ করতঃ ভটাচার্যা প্রভুর 
চরণে ধরিয়া বোদন করিতে লাগিলেন। 

তখন গ্ে।পীনাথাচার্য প্রভূকে কহিলেন, 
“মেই" ইতি | “করুণ।ময় প্রভো,তাম।র 

অপার করুণী, তুমি মেই ভট্টাচার্যযকে 

এইরূপ করিলে। প্রভু কছিলেন,“ভন্ত" 

ইতি। “তুমি জগন্নাথের ভক্তঃতোমার 

নঙ্গের গুণে ইনি শ্ত্রীঙ্গগন্নাথের কূপ! 
পাইয়া এইরূপ হইলেন। পরে প্রা 

ভষ্টাচার্ধাকে স্থির করিলেন। ধৈর্য্য- 
লাভের পর ভ্র!চার্যয বলিলেন, “প্রভো, 

আমি তর্কজড়, তুমি আমাকেও উদ্ধার 

করিলে। যিনি আমাকেও উদ্ধার 
করিতে পারেন, তাহার পক্ষে জগছুদ্ধার 

অল্পকা্য্য ॥ ৭৫--৭৮ ॥ 

(৫২ পা) 'আর দিনে ****** ভক্ষণ 

করিল ॥” এই ৭৯তম ও ৮০তম পয়ারের 

ভাবার্থ সরল। আর দিন, অন্য দ্িন। 

অরুণোদয়কাল, সুর্যা উদয়ের পুর্ব চারি 

দগডকাল। স্ফুট কহি, ম্পঞ্ করিয়া। 
জাডা, জড়তা ॥ ৭৯৮০ ॥ 

(৫২ পা) “শুকফমিতি 1” ও “নেতি”। 

এই অষ্টাদশ ও উনবিংশ লোকের তাৎ- 

পর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ক্রক্ষ। 
কতৃক সংক্কুত অগ্্রিতি লক্্মীদেবী 
ব্বয়ং পাক করেন এবং ভগবান হ্বয়ং 

ভোজন করেন। অতএব ঞ্জগন্লাথের 

উচ্ছিষ্ট 'মহাএসাদ অন্ন শুক, বনুকালের 
বানি হোক্ ব। দুর্গন্ধাদিযুক্ত হে|ক্ অথব। 

মৌবের ও পমারের জাবাথ। ৭৫ 

বৈদিকাচারবুদ্ত চাতুবর্পয স্বারা স্পৃ 
হইয় দূরদেশ হইতে আনীত হোকঃপ্রাণড- 
মাত্রই (এখানে মাত্র শবে তৎক্ষণাৎই ) 
মহাপ্রসাদ বুদ্ধি দ্বারা উহা ভোজন 
করিবে। শিষ্টগণ বলেন, প্ীজগন্াথ- 
দেবের প্রসাদ মন্বদ্ধেই এই বিধি। এই 
মহাপ্রসাদ ভোঙ্গন বন্ুভাগাকে অপেক্ষা 

করে। যখন ভগবান্ বলিয়াছেন, মহা" 

গ্রমাদভোজনে দেশকালাদির নিয়ম নাই, 

তখন ভোঙ্ন না করিলে প্রতাবায় 

হয়। মহাগাগাদ বছগুণসম্পন্ন বলিয়। 

মহাগ্রমাদ কৈবলযন্বরূপ। উৎকলখণ্ডে 

উক্ত হইয়াছে-- 
মহাপ্রসাদ মন্তকে ধরণ করিলে পাপ 

(বিনষ্ট হয়। ভোজন করিলে মদাপানাদি 

জনিত মহাপাপ সকল নষ্ট হয়। আগে মানস 
গাপ, দর্শনে দর্শনজন্ত পাপ, আস্বাদে বাকাজগ্ত 
ও শ্রবণে শ্রবণ পাপ, ম্পর্শনে ত্বকৃকৃত ও 

মিথ্া-আলাপ জন্য পাপ, গাত্রলেপনে শরীর 

জন্য গাপ দগ্ধ হয়। সন্দেহ হইতে পারে, 

কৈবল্য্বরূপ ও স্বয়ং লক্ষ্মী কর্তৃক পাচিত সুহূর্লত 

মহা গ্রসাদকে ছুর্গ্য কলির জীব কিরূপ প্রাপ্ত 

হইল? তহ্ত্তর, কোন সুময়ে নারদ দ্বারকায় 

গমন করিয়! শ্রবণ করিলেন, উদ্ধব প্রীকুঞ্চকে 
বলিতেছেন, হে গ্রতভে!, “গাপনার উচ্ছিষ্ট খাইয়! 

দাস আমর] আপনার মায়কে জয় করিব ।” 
মহা প্রসাদের, এরূপ গুণ গুনিয়া নারদ অত্যন্ত 

বিন্মিত হইলেন এবং উহার গ্রাণ্তি জন্ত লোত 

হইল। নারদ মনে করিলেন, মহা প্রসাদের এরূপ 
মাহাস্ঘয মহাদেবকে জানান উচিত। অনন্তর 

নারদ কৈলাসধামে গমন করিয়! শিব-পার্বতীকে 

গ্রগাম করতঃ মগাপ্রসাদের মাহাত্থ্য বর্ন করিলে, 

মহাদেব কহিলেন, নারদ, এই ছর্মভ মহা এর, 

জঙ্গীর কপ! ব্যতীত গ|ইবার উপা নাই। জ্ত, 



ণ৬ 

এ ভুমি তাহার আরাধনা কর, তাহা হলে 

মহাপ্রমাদ পাইবে কিন্তু মহাগ্রাসাদরে কিঞিৎ 
আমার প্রদান করিও। একাই ভোজন করিও 

ন|। মহাদেবের মুখে প্রসাদ পাইবার উপায় 

জাত হইয়। উহার আগুমতি গ্রহণ করিয়। ও 

তাহাকে প্রণাম করতঃ লক্গীর উপামনায় ন|রদ 

শাসন করিলেন। ঘছকালব্যাপী তপন্ত! দ্বার! 

লক্গমীদেবী সন্ত হইনন। নারদকে বর দিতে আগমন 

করিয়৷ বলিলেন, "বৎস, বর গ্রহণ কর, কি নিমিত্ত 

আমার তপন্ত! করিতেছ?” নারদ কহিলেন, 

“দেবি, বর্দি প্রসর হুইগ্] থাকেন, তবে আপন! 

বর্তৃক গাচিত প্রভুর ভূক্তার মহাপ্রসাদ কিঞ্চিং 

প্রদান করিয়! আমার মনো ভিলাষ পূর্ণ করুন।” 

দেবী কহিধেন, প্নারদ, অতি হুর্নভ বস্ত গ্রার্থন! 

করিয়াছ। প্রভুর পরিকর ব্যতীত এ মহাপ্রদাদ 
অন্য কেহ প্রাপ্ত হয় না। বিশেষ, প্রভুর আজ্ঞা 

ৰাতীত উহ গ্রদান করিতে আমি সমর্থ নহি।” 

অনস্তর দেবী প্রভুর আদেশ গ্রহণ করতঃ কিঞ্চিৎ 

মহা প্রসাদ আনিয়! নারদকে গ্রদদান করিলেন। 

নারদ উহ্থার মধা হইতে কিয়দংশ মহাদেবের 

নিমিত্ত রাখি! ভোগঞ্জন করিবামাত্র প্রেমোন্মত্ত 

ছুইয়। নৃত্য করিতে লাগলেন এবং তদবস্থায় 

ইকলাসে আগমন করতঃ মহাদেবকে & মহাপ্রসাদ 

প্রদান করিলেন। মহাদেবও উহ। ভোগ্গন করতঃ 

পপ্রমোনুত্ত হুইয়! উদ্দগু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। 
পৃথিবী তার সহ করিতে না পারিয়! পার্ধবতীর 

শরণাপন্ন হইলেন। পার্বতী উন্য়ের নিকট 

আগমন করিয়! উভয়ের প্রেম দর্শনে অতান্ত 

জশ্চর্যযান্থিত হইলেন এবং তাদৃশ উৎপন্ন প্রেমের 

কারণ জিজ্ঞাসার জানিতে গারিলেন, মহা প্রধাদ 

ভোজনই তাহার হেতু। সানদে মহা গ্রসাদ 
প্রার্থনা করিলে, ধখন উহ1 প্রাপ্ত হইলেন না; 

“তখন বলিশেন, দেখ, আমাপ ভালবাসেন বলিয়া 

কি, আমার জনা প্রসাদ রাখিতে বিশ্মরণ ইইয়- 
ছেন? অখবা, অর্ধানিনী বলিয়া আনন্দে অংশ 

' জীঞ্ীচেতগ্যচরিতাসৃত"। [ বষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

প্রদানে অসমর্থ হইলেদ? ইহাতে আঘি যেমন 

বঞ্চিত হইলাম, জভিলাপ দিতেছি, এই মহাগ্রসাদ 

ধেন শৃগালকুরুরেরও মুগ হুয়। আর হল্লত 
থাকে না। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় এরূপ কার্য) 
হুইল। পার্ধদ সহ প্রকট হুইপ! যেমন কলির 
জীবকে নিস্তার করিলেন, তদ্রুপ মাপ্নানাশক 

দুর্লভ মহাগ্রসাদকেও অভিশণ্ড করিয়! কলির 
জীবের জন্ত বৈকুঠ হইতে আনয়ন করিয়া দয়।ল 

নামের সার্থকত! করিলেন। অতএব এমন দয়াল 

অবতারকে কোন মূঢ় না তজে? এইছ্ল্সত 

মহাপ্রসাদকে প্রাপ্ত হইয়া! কে অব! করে? 

যে ভোজন না করে বা অবজ্ঞা করে অথব! বেদ- 

বিধির অপেক্ষ। করে, সে নরাধম ॥ ১৮।১৯ | 

(৫২ পা) “দেখি *** *** বিশ্বাস ॥" 

এই ৮১তম ও ৮২তম পয়ারের ভাবার্থ 

মরল। মহাগামাদে ভট্ট,চার্য্যের এতাদৃশ 

বিশ্বান দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর মন 

অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং তাহাকে 

আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 

প্মহা প্রসাদে গোবিনে, নামত্রঙ্গণি বৈষ্ণবে। 
গপশুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসে নৈব জায়তে ॥” 

হে রাজন, অল্প পুণ্যবান্ ব্যক্তির মহা প্রসা্ে 
গোবিলে, শ্রীনামে ও বৈধণবে বিশ্বাস হয় ন|। 

দুই জন ধরি, জ্রীচৈতন্য ও ভট্টাচার্য্য 
পরম্পরকে ধরিয়া । ফ্লোহার, চৈতন্য 
ও সার্বভৌম। *ম্বেদ* ইতি । উভয়ের 
নয়নের জলে উভয়েই অভিষিক্ত হইলেন। 

পরে মহাগরডূু কহিলেন, আজি আমি 
অনায়াসে ত্রিভুবন জয় করিলাম, আজি 

'আমি বৈকুষ্ঠে আরোহণ করিলাম অর্থাৎ 
নেই স্থানের সুখ অনুভব করিলাম অথব! 

ইহ। দৈন্যেযাক্তি'। আমি আমার সফল 

অভিলাষ পুর্ণ হুইল। ইহার হেতু 
চর 
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দেখাইতেছেন, *মার্বভৌমের” ই(ত। 

ভট্টাচার্যের মহাপ্রমাদে বিশ্বাম হই- 

য়ছে। যদি বল, প্রগাদে বিশ্বান হও- 
যাতে কি হইল ? তছুত্তর "আজি" ইতি 

পর পয়ারে বলিতেছেন ॥ ৮১৮২ ॥ 

(৫২ প।)আজি-'****ভক্ষণ॥ *এই 
৮৩ তম পয়ারের ভাবার্থ মরল। আজি 

তুমি অকপটে কৃষ্ণের আশ্রয় লইলে, 
তজ্জন্ত কৃষ্ণ অকপটে তোমার গতি 

নদয় হইলেন। শরীক তোমার গতি 
নদয় হওয়াতে, তাহার তত্ব তোমাতে 

ুপ্তি হওয়ায় তোমার দেহাদি বন্ধন 

এ] হইল । যে পর্যন্ত আত্মাতে দেহ- 

বুপ্ধ ও দেহে আন্নবুদ্ধি। মেই পধ্যন্তই 

জীবের দেহবন্ধন। এ দেহবদ্ধনের মুল 

অবিদ্য(। জীব যে পধ্যন্ত অবিগ্ভার 

অধিকারে থাকে, সেই পধ্য্ত কর্ম 

কাণ্ডের অনুষ্ঠঠন ন। করিয়। প্রত্যবায়ী 
হয়। অবিদ্যার শিরভিতে কম্মক।প্ডের 

অধিকারও শিরুত্ত হইয়। য।য়, অুতর[ং 

তখন আর কন্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান ন। 

করিলে প্রত্যবায়ী হইতে না। আজি 

তেমার দেহবন্ধন ছিন্ন হওয়।তে রজঃ- 

ও তমোগুণের নিরৃতি হইয়াছে । তোমার 

খন ভুক্তিমুক্তিম্পৃহাশুন্য হইয়া পবিত্র 
হওয়ায় বৃক্প্র।প্ডির যোগ্য হইয়াছে। 

আজি তুমি কর্্মকণড উল্লঙ্ঘন করিয়! 
ভক্তযঙ্গ যাজন করিলে । আজি তুমি বেদ- 
ধন্ম মন্ধ্যাবন্দনাদি লঙ্ঘন করিয়। মহাপ্রসাদ 
ভক্ষণ করিলে । প্রীরুষ্ বলিয়াছেন,-- 

“স্বে গ্বেংধিকারে য। নিষ্ঠ। ম গণ; গরিকীর্ডিতঃ।, 

অথাৎ আপন আপন অধিকারে নিষ্ঠই গুধ। 

৪৭ 

ভক্তির অঙ্গয।জনই জীবের প্রাকৃত 
আপন জধিকার। ভক্তির অঙ্গ মহা- 
গাসাদ-ভেো জন ত্যাগ করিলে দোষ, 
প্রসাদ ভক্ষণে গুণ। অতএব তুমি 
নিজের কর্তবোর অনুষ্ঠান করিয়াছ। 
ইহাতে বেদোক্ত বর্মমবিধির ন1শ হইলেও 
বেদোক্ত ভক্যগ-মাধনবিপের নাশ কর। 
২য় নাই। অকপট ভজনে শ্রীকঞ্ের 
কৃপায় দেদোক্ত কঙ্খবিধি শিখিল হইয়। 

যায় ও দেহাদিণন্ধন নাশ হয় এবং ভগ- 

বানের তত সফি পায় ॥ ৮৩। 
(৫৩ পা) “যেষামিতি*। এই বিংশ 

গ্োকের তাৎপর্য; শ্লোকার্থে প্রকাশ 
আছে। ভগবানের গুণ 'অনন্তহেতু ঘিনি 
জ|শের আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া গুদ্ধ- 
ভঞ্ত রা ভগবানকে ভজন করেন, 
তিনিই তাহ|কে জানিতে পারেন, ইহা 
বলিতেছেন, 'যেষামিতি |” “আজি মে 
খর্ডন"ইত্য।দি পয়ার গুমাণ এই শ্লোক । 

গুদ (ভূ্ত আচরণে মায়ার মাগর হইতে 
উত্তীর্ণ হইলে তাহার দেহবন্ধন এবং 
বেদোক্ত কর্মবিধির অনুঠ।নও থাকে না। 

অহঙ্কারেরও নাশ হওয়াতে আমি স্ুুল, 
আমি কৃশ, আমি কণ্মী, আমি জ্ঞান" 
ইত্যাদি নষ্ট হইল। অতএন তখন আতা। 
গ্রেমাম্গদ । তার ভক্ত 

মাধনই অৰণ্য কব | অতএব বেদোক্ত 

ভক্ত্যঙ্গ যাজনে এবং বেদে।ক্ত কম্মবিধির 

ত্যাগে কোন দোষ হইল না ॥ ২০ ॥ 

(৫৩ পা) “এত কহি.**মংকীত্তন & 
এই ৮৪তম ও ৮৫তম পয়ারের ভাবার্থ 

মরল। অ(ভিম(ন (বিনাশের হেতু দেখা- 

তখশ 



৭৮ প্রীঙজীচৈতম্যচরিতায়ত । [ বট পরিচ্ছেদ। 
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ইতেছেন, চৈতনযচরণ” ইতি । তার, 
সার্বভৌমের ॥ ৮৪৮৫ ॥ 

(৫৩ পা1)“হরের্নামেতি।” লোকের 

টীকা ও বাঙ্গালা আদির ৮৬ পৃষ্ঠায়, 

তাৎপর্যয ভাবার্থব্যাখ্যায় ৩০১ পৃষ্ঠায় 

দেখুন ॥ ২১ ॥ 

(৫৩ পা) “এই শ্লোকের*** ***কণ্ঠ 

কৈল।” এই ৮৬তম হইতে ৮৮তম পয়ার 

পর্যযস্ত ভাবার্থ মরলর। পুর্বে যে কহিল, 

ঈশ্বরকপায় ঈশ্বরতত বোধ হয়ঃ পাণ্ডি- 
তাদে; নহে, ইত্যাদি কথা । দোহে, 

জগদানন্দ ও দামোদর। প্রসাদপত্রী, 
মহাপসাদ ও ভউচার্যালিখিত গ্লোকদয়- 
যুক্ত তালপত্রী ॥ ৮১৮৮ ॥ 

(৪৪ পা) “বৈরাগে)তি।” এই 
দ্বাবিংশ ও ত্রয়েবিংশ শ্লেরক দুইটির তাৎ- 
পর্যয শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। বৈরাগ্য 
প্রুপঞ্চ বস্ততে আনক্তি শুন্য । বিদ্যা, 
শ্রীভগবত্বত্বের অনুভব। 'গাঢরূপে লীন 
হউক' বলাতে, ইহাই বোধিত হইতেছে 
যে, আমার'মন গ্রচৈতন্য ব্যতীত ষেন 
আর কাহাকেও প্রার্থনা করে না। অথবা, 
প্ীরাধাকৃফ মিলিত তনু গ্রীচৈতন্যের 
্রীচরণ-সেবানন্দ ব্যতীত অন্য কোন 
আনন্দে আমার মন আুষ্ট না হয়। অত- 
এব যদি কেহ গুকৃত আনন্দ লাভ করিতে 

ইচ্ছ। কর, তবে একমাত্র গচৈতন্ত-চরণে 
আশ্রয় গ্রহণ কর; তাহার কপায় পর- 
মানন্দ লাভ করিবে ॥ ২২২৩॥ 
(৪৪ )*এই দুই শ্লোক.''ফিরাইল।।* 
এই ৮৯তম পয়ারের  ভাবার্থ সরল। 
শীতিঘোষে, যশ প্রচারিত হয়। ঢক্কা- 

বাদযাকার। ঢাকের শব্দের ন্যায়। 

ঢাকের শব্দ যেমন সকলেই শুমিতে পায়, 
তন্রপ মহাপ্রভুর রূপা ও গার্বাভৌমের 
ভক্তি সকলেই গুনিয়াছিল। একতান, 

একচিত্ব। রোক, স্ততি-শ্লোক। ব্রঙ্গ- 

স্তবের, জ্টীভাগবতের দশমচ্কন্ধে চতু- 
দশাধ্যায়ে ব্রঙ্গারুত স্তবের এক গ্সোক 
“তত্ব ইতি ।* দুই অক্ষর পাঠ কফিরা- 
ইলা, দুই অক্ষর পরিবর্তন করিলেন। 

যথা “মুক্তিপদে* স্থানে “ভক্তিপদে" 
বলিলেন ॥ ৮৯ ॥ 

(৫৪ পা) “তত্েহনুকম্পামিতি।* 

এই চতুর্বিংশ শ্লোকের,তাৎপর্য্য গ্লোকার্থে 
প্রকাশ আছে। 

রঙ্গ! কহিলেন, হে প্রতে!! অনাসক্ত হইয়৷ 

বিষয়ভোগ করতঃ যে ব্যক্তি নিখিল কাধ্যে 

তোমার করুণ অবলোকন করতঃ অর্থাৎ পিতা 

যেমন নিকষ পুত্রকে কথন মিষ্রাশনভক্ষণ ও কখন 

নিশ্ভক্ষণ করান এবং কখন আলিঙ্গন করিয়া 

চুন করেন কথন হৃম্ত দ্বার! গ্রহার করেন? এই 

মমস্ত কাধ্যে পিতার করণ! ভিন্ন অন্ত কিছুই 

লক্ষ্য হয় না; তদ্রপ সুখ, হুঃখ, লাভালাভ, 

মানাপমান প্রভৃতি কাধ্য আমার হিতের জন্য 

পিতার স্তায় প্রভু করিতেছেন, আমি করিতেছি 
না) ইত্যাদিরূপে তোমার করুণ! অবলোকন 
করিক়। এবং কায়মনোবাক্যে তোমাকে নমস্ক।র 

করিয়া অর্থাৎ বালকের মঙ্গলের জন্য পিত| যেমন 

আচরণ করে, তদ্রুপ আমাদের মঙ্গলের জন্য তুমি 

এই সকল কর, এইরূপে পৃথুরাজ।র ন্যায় প্রত্যহ 
শ্রীভগবান্কে নিবেদন করতঃ দুখ-ছুঃখাদিতে ক্লিট 

ন! হুইয়। তোমাতে আসক্তচিত্ত হওতঃ তক্জিপথে 

বিচরণ করে, সে তজিপদে দায়ভাগী হয়। 
“ভভ্ভিঞ্ পদঞ্চ ভিপদং তন্মিন ভকিপদে।” 

তক্তি (€্রম) ও পদ (সেঝ1) য|হাতে, ভক্তি: 



হধালীল!। ] 

পদে। দায়ভাগ হয় অর্থাৎ ভত-বণ্টনের ভাক 

তুমি তাহার দাযিত্বরপে বর্তমান খাক। অতএব 
তুচ্ছ মুক্তির বা কি বলিব? এই্লে বুদ্ধিও 

চেষ্টাদির নিষেধ হইল। বুদ্ধি ও নিজ চেষ্টাদি 
রহিত জীবিত পু যেমন পিতার সম্পত্তি লাভ 

করে; তন্রপ এখ[নেও বুদ্ধি অর্থাৎ শান্ত্রাদির 

শুফ বিচার এবং আত্মক্কত কর্মফল নিবারণে 

চেষ্টাদি রহিত হুইয়। তোমাতে.মন অর্পণ করিলে 

লীবত্ব অর্থাৎ ভক্তিমার্গস্থিতত্বরূপ সম্পত্তি জীব 
লাভ করে। শ্রত্যাধ্যায়ে শ্রুতিগণও বলিয়াছেন-_. 

. প্দৃতয় ইব শ্বস্ত্যমভূতো৷ যদি তেহমুবিধেত্য|দি 1” 
প্রাণধারী জীব যদি তোমার অসুবর্তী ভক্ত 

হয়, তবে, তাছাদিগের জীবন সার্থক, নচেৎ ভস্ত্রার 

হার বৃথ| নিশ্বম বহন করিয়া, তাহাদের জীবন 

ধারণ কর! মিথা। অভক্তগণ থেরান্ধকারাবৃত 

অনুর্যানামক লোকে গমন করে। ভক্তি লাভ 

করিলে অনায়ামে ভগবতগ্রাপ্তি হয় ॥ ২৪ ॥ 

(৪৪ পা) “প্রভু কহে......করে 

ভক্তি ॥* এই ৯০তম পয়ারের ভাবার্থ। 

মার্বাভৌমের পঠিত প্লোক শুনিয়া মহা- 
প্রভু কহিলেন, এ প্লোকের “মুক্তিপদে' 

স্থানে “ভক্তিপদে" পাঠ করিলে কেন? 

ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি? ভ্টা- 

চার্যয কহিলেন, “ভক্তি নহে” ইতি ॥ যে 

ব্যক্তি তোমার কপার গতি লক্ষ্য 

রাখিয়া জীবনধারণনুকরেন, তিনি অবশ্য 

দয়াধিকার স্বরূপে তোমাতে প্রোমই 

লাভ করিয়! থাকেন । অতএব প্রেমই 
প্রকৃত পুরুষার্থ, মুক্তি ফল নহে, এজন্য 

“মুক্তিপদে' স্থলে 'িক্তিপদে' পাঠ করি- 
য়াছি। মুক্তি যে পুরুযার্থ নহে, তাহার 
কারণ দেখাইতেছেন, "ভগবন্কতি*ইভি। 

গ্রীভগবানে য|হারা ভক্তি করে না, 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্ঘ। ৭9 

গ্ীভগবান তাহাদিগকে ঘে মুক্তি দান 

করেন, তাহা কেবল দণ্ড গাদান করা; 
যেহেতু তাহার মেবাসুখে বঞ্চিত হয়। 
যাহাদের মুক্তিতে সেবানন্দ অনুভব হয় 

ন|ঃ তাহাদের পুমর্থ জম্পন্ন হয় না। 

সৎ স্তর ক্ফুপ্তির অভাবে নমন্তই নিরর্থক 
হয়। সকলেই আনন্দ অনুসন্ধান করে, 

যাহাতে আনন্দ নাই, তাহ দণ্ড ব্যতীত 

আর কি হইতে পারে? এখানে মুক্ধি 

বলিতে, ত্রহ্ম-সাযুজায ও ভগবৎ ব। ঈশ্বর- 
সাযুজ্য । ভগবদপরাধী মলিনচিত্ত দুই 
প্রকার; ভগবদহিমুখ ও ভগবদ্ধেষী। 
তগবদ্েমী কে? তাহাই বলিতেছেন, 
“কুষের” ইতি। শ্রীরুফের মৃষ্তিকে মত্য 
নাহি মানে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন বলিয়! 

কার করে ন1]। প্রাকৃত সতের 

বিকার বলে এবং যেই নিন্দা অর্থাৎ 
শিশুপালাদির ন্যায় তাহার অগ্রারুত 

গুণ-লীলাদি গারুত করিয়া স্থাপন করে 

ব৷ গুণকে দোষ বলিয়৷ কীর্তন করে ও 

যুদ্ধাধি করে, তাহারা ভগবছেষী । এই 
দুয়ের, যে জ্ঞানিগ্ণ, ,রুঞ্চশরীর সত্য 

করিয়৷ মানে না এবং প্রাকৃত বুদ্ধিতে 
যুদ্ধাদি ও নিন্দা করে,মেই শিশগুপালাদির 
সাযুজামুক্তিই ফল বা দণ্ড। যেগ্রীষেঃ 

ভক্তি করে, তাহার ফল মুক্তি নহে ।৯০| 

(৮৪ পা1)“যদাযপি সে'**.**.অঙ্গী- 

কার ।” এই ৯১তম পয়ারের ভাবার্ঘ। 
যদি বল, মালোক্যাদি ভেদে মুক্তি পাঁচ 
প্রকার ; কেহ কেহ মালোক্যাদি মুক্তি 

গ্রহণ করেন। অতএব ভির কল মুক্তি 
নহে কিরূপে? ইহাতে বলিতেছেন: 



৮৩ 

“যদ)পি" ইতি । সালোক্য, সামীপ্য, 

সারপ্য ও মাষ্টি” এই চারি প্রকার মুক্তি 
যদ্দি ভগবৎমেবার আনুকুলঢ করে, তবে 
কোন কোন ভক্ত মালোক্যাদি চতুর্বিধ 
মুক্তি অঙ্গীকার করেন । সালোক্যাদি 

চারি প্রকার মুক্তি দ্বিবিধ। সুখৈশ্বর্যাচতুবা 
অথ।ৎ সুখ ও এখধ্যগ।প্তিই হাহ]র গাধান 

উদ্দেশ । ঠেমৈকচতুরা অর্থ।ৎ প্রেম- 
মেবাই যাহার পাপান উদ্দেশ্য । অতএব 

ভক্তনেবার প্রতিকুলা সুখৈশ্বর্য/চতুরা 
সালোক্যাদি চতুর্সিধা মুক্তি প্রার্থনা না 

করিয়া প্রেমৈকচত্রুরা মালোক্যাদি মুক্তি 

মেবার অনকুল। বলিয়া গ্রহণ করে ॥৯১। 

(৫৫) এাযুক্জা শুনিতে-..ধিক্কার |" 

এই ৯২তম পর়া।বের ভাবার্থ। মেলার 

অনুকুলা মলোক্যাদিঘুক্তি ভক্ত গণ 

করিলেও যাহাতে মেবাস্বখে বঞ্চিত 

হইতে হয়, একপ সাযুজ্য গ্রহণ করেন 

না। নেগানন্দ নই বলিয়া ঘ্বণ। করেন 

এবং যেব্য'সেবক-ভাব পিলুণ্ত হঈরে 

বলিয়। ভয় করেন। ভক্তগণ নরক 

গ্রার্থন। করেন, তথাপি আযুজ্যমুক্তি 

চান না। কারণ নরকে ঘোরতর মতন। 

ছে।গ মময়ে ভগবত-স্থতির গম্ত।বন। 

থাকে, কিন্তু সাযুজ্যে এ স্থতির সন্তাবন। 

অতি শল্প। সাযুজ্য দ্ুইপ্রকার, ক্রহ্ম- 

সাযুজ্য ও ঈশ্বরনাযুজ্ায। ইশ্বরসাধুজ্য 

€া ?টন্ফুতি-লক্ষণ, এবং ত্রহ্মমাযুজ্য সুযু- 
প্ডির ম্যায় অনতিগ্রকটন্ফস্তি লক্ষণ, উভ- 

-ওয়র ইহাই ভেদ। সন্দেহ হইতে পারে। 
" “ব্রহ্ম মাযুজ্য হইতে ঈশ্বরস!যুজা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু, |. 
ঈখরসা ধুক্য-প্রাপ্ত শিশুপাল ও দস্তণক্র পুনরায় 

শ্রীষ্ীচৈতগ্কচরিতাম্বৃত । [ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 

সামীপ্য মুক্তিলাভ করিয়! শ্রীভগবানকে সাক্ষাৎ 

করিক়্াছল। অতঞ্ব শ্রীগ্রন্থে সাধুদা-মুক্তিকে 

ধিকার দিতেছেন কেন? শ্রীনারদ বলিয়াছেন,__ 
“বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্। 

নীতে পুনর্থরেঃ পার্খবং জগ হুরিষুপার্যদৌ ॥* 

বৈরানুবদ্ধতীব্র ধ্যান দ্বারা ঈশ্বরসাযুজ্য-প্রাণ্ 
দস্তবক্র ও শিপুপাল পুনরায় বিষুণপার্ধদ হইয়।- 

ছিলেন। তদুত্তর, দস্তবক্র; শিশুপাল, জয়, বিজয়- 

রূপে পুর্বে বিষুঃপার্ধদ থাকাতে কচিৎ ভগবানের 

ইচ্ছ। দ্বার! লীগর জন্ত কেবলমাত্র উভয়কেই 

সাযুজ্য হইতে বহির্গত করিয়া! শ্রীভগবান্ পার্যদত্ব- 
নূপে সংযেজনা করেন এবং উহারা সু খৈর্্ধ্য- 

চতুরা সামীপ্য মুক্তিলাভ করেন, প্রেমৈক-চতুরী 

সামীপায যুক্তি পান, নাই । যেহেতু শ্রীরুষ্ে তাহা- 
দের বৈরভাব ছিল, ভক্তিঝসন| ছিল ন। 

শাক লীল।র৫ঘ অবতীর্ণ হইলেই উহার! তাহাতে 

বৈরভাবাগম ইইবে। সান্তিকী ভক্তি দ্বার! চিত্ত শুদ্ধ 

হয় ব্রমাঘুজ্য প্রাপ্ত হইলে ভক্তিপাসনা বশঙঃ 

“মুধশ অপি লীলয়া বিশ্রঃৎং কৃত! ভগবস্তং 

ভঙ্গপ্ত ॥৮ মুক্তগণও দেহ ধারণ করতঃ শ্রীভগ- 

বানকে ভজন করেন।” ইত্যাদি অতি বচন 

দ্বার! তাদূশ মুক্তগণের মধ্যে কাহারও কচিৎ পুন- 

রায় গ্রেমভঞ্চি লাভ শ্রত হওয়। যায়; কিন্তু ঈশ্বর 

সাধুজা প্রাপ্ত মুক্রগণের ভক্তিলাভের সম্ভাবন! 

না থাকায় উহাদের ধিক্কার দিতেছেন। যাহার! 

ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়! আর ভঞ্তিপাভ করিতে 

পারেন না, তাহাদের ব্রহ্মপাধুজা অপেক্ষ। ঈশ্বর- 
সাধুজা অন্য প্রকারে শ্রেষ্ঠ, কেন না, ভগবৎ- 
ইচ্ছায় ঈশ্বরসাধুজয ব্যক্তিও কখন ভগবৎ 

সাক্ষাৎকার ঘটিতে পারে, কিন্তু ভক্কিবানন| রহিত 

্রহ্মসাযুজ্য ব্যক্তির উহার দর্শন দুর্ঘট । অতএব 

ঈশ্বরসাধু্য হেয় বলিষ্ক! ভক্তগণ উহাকে বিকার 
প্রদান করেন ॥_৯২॥ 

(৫৫ পা) “সালোক্যেতি ॥* এই 
পঞ্চবিংশ শ্লোকের গীকা ও বাঙলা 
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আদিলীলার ৫৪ পৃষ্ঠায় দৃষ্টি করিবেন। 
“ওক ঈশ্বরমাযুজ্য দুই ত গ্রকার* এই 

পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। একত্ব অর্থ/ৎ 

্রঙ্গমাযুজয ও ঈশ্বরমাযুজ্ঞা ॥ ২৫ ॥ 

(৫৪ পা) “পাভু কহে ** উল্লাম। 

এই ৯৩ হইতে ৯৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ 

মরল। প্রাভু কহিলেন, “মুক্তিপদের।” 

ইতি। মুক্তিপদ অর্থ।ৎ মুক্তি ধাহার পদ 
বা চরণ, তাহাকে মুঞ্তিপদ বলে। এই 

ব্যাখ্যা অমঙ্গত নহে । শ্রাভাগবতে ১ম 

কক, বলিয়াছেন 

প্যেনাপবর্গরদরবৃদ্ধিভেজে 

থগেন্দ্রধবন্গপাদমূলমতি।” 

অপব্গ 

শ্রীভগবানের পাদমূগ ভজন করিয়াছিলেন । 

অতএব মুক্তি ভগবচ্চরণের নাম। 

অন্যপূপ অর্থ বলিতেছেন, *নবম* ইতি । 

অথবা ভাগবতের ২য় ক্কন্ষোক্ত “অত্র 

মগেত্যাদি” শ্লোকে দশ পদার্থ বলিয়া 
ছেন) তন্মধ্যে নবম পদ।থরূপ মুক্তির পদ 
অর্থ/ৎ দশম পদ্দার্থরূপ আশ্রয়। এই 

দুই অর্থেই শ্রীভগবানকে বোধ করায়। 
অতএব পাঠ পরিবর্তনের কোন প্রায়ো- 
জন দেখা যায় না। কাহে পাঠ ফিরি, 
কেন পাঠ ফিরাই অর্থাৎ “মুক্তিপদ ন। 
বলিয়া” “ভক্তিপদ” বলি কেন? ভট্টা- 

চা্য কহিলেন, “যদ্যপি* ইতি । যদ্দিও 
মুক্তিপদশন্দের কথিত অর্থও কর য|ইতে 
পারে সত্য, কিন্তু মুক্তিশন্দের রূট়ি অর্থে 
সাধুজা বোধ হয়। এ সাধুজ্য ভক্তের 
স্বণ্য বস্তু। অতএব মুক্তি বলিতে মনে 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাঁবার্ঘ। 

র্ 

মুক্ত নাম যর, (সই খগেক্ধবজ 

৮৯ 

স্ব(ভ ও ঘ্বগ। হয়, কিন্তু ভক্তি বলতে 

হৃদয়ে আনন্দ হয়। অতএব পাঠ পরি- 
বর্তনই উচিত বোধ হইতেছে ॥ ৯৩ ৯৫॥ 

(৫৫ পা) “শুনিয়া হাসেন **' 

ব্রজেন্্র নমান ॥” এই ৯৬ পয়ারের 

তাবার্থ। ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিয়া প্রা 
আনন্দিত হইয়] হাস্য করিতে লাগিলেন 
এবং তাহাকে গ।ঢ আলিঙ্গন করিলেন। 

ইহার হেতু বলিতেছেন, “যে ভট্টাচার্য)" 

ইতি। যিন নর্দদ। মায়াবাদ পড়িতেন 

বাঁ পড়।ইতেন, তিনি এক্ষণে ভক্তি ভিন্ন 

অন্য উপদেশ দেন না বা গ্রহণ করেন 

না। অথবা, ভক্তিকথ| ভিন্ন অন্য কণ! 

মুখে আনেন না। হেন বাক্য স্ফুরে, 

ভক্তি সম্বন্ধীয় কথা বলেন। যদ্দে বল, 
প্রীচেতন্যের যদি এত গ্রাভাব এবং 

তাহার"রুপায় সার্বাভৌমের উদ্নশী ভক্তি 
হয়, তবে অন্যান্য ক্ষেত্রবাসি বৈষ্বগণ 
ও সার্বভৌম পুর্বে তউ1হ!র শরণাপন্ন হন 
নাই কেন? তদুত্তর, তাহার] জীচৈত- 
ন্যকে চিনিতে পারেন নাই, ইহ|ই 
সদৃষ্টান্তে বলিতেছেন *লোহাকে" ইতি । 
যে পর্যন্ত স্পর্শ (পরশ) মণি লৌহকে 
ত্বর্ণ না করে, সে পর্যন্ত সশমণিকে 
'্যমন সহজে কেহ চিনিতে পারে না, 
তদ্রুপ যে পর্য্যন্ত সার্ঘভৌমের ভক্তি ন। 

হইয়াছিল, মে পধ্যযন্ত জ্ীচৈতন্য-মহিম। 
কেহ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। 
জন্ুরী যেমন পরীক্ষ। ব্যতীতও স্পশ- 
মণিকে চিনিতে পারে, তজ্ধপ কোন 
কোন ভক্ত ট্রচৈতন্া-তত্ব জানিতে 
পারিয়াছিলেন। শীচন্ড্রেদয়ে-_ 



৮২ 

পজ্াতুংঃন শকেোতাহহ ন 

পুমান্ দর্শনাৎ স্পর্শরত্র্্। 

য।বৎ ম্পর্শাজ্জনয়তীতরাং 

লোহুমাজং ন হেম।॥ 

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেও তাঁহার তত্ব জানিতে - 

পারে না। যেমন প্পর্শমণি যে গর্য্যস্ত লৌহকে 
স্বর্ণন! করে, সেই অবধি তাহাকে দেখিলেও 

কেহ চিনিতে পারে না। 

চৈতন্যক্লুপায় ভউ্টাচার্ষ্যের বৈষ্বতা 

দেখিয়। ক্ষেত্রবাগি বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুকে 
নাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন উ্ীকুষ্ণ বলিয়াই 

ত|হার শরণাপন্ন হয়েন 1৯৩ 

(৫৫ পা) “কাশীমিশ্র'**কৃষ্দাম ॥৮ 
এই ১৭ ও ৯৮ পয়রের ভাবার্থ সরল। 

ভিক্ষা নির্বাহন, ভোজনকার্ধ্য সাধন । 

ীীচৈত্যচরিতাস্বত। [ সপ্তম পরিচ্ছেদ । 

আগে, পঞ্চদশপরিচ্ছেদে । গভুর লীলা, 
মায়াবাদী সার্বকভৌমকে ভক্ত করা। 
জ্াানকর্ম্মপাশ, জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ বন্ধন। 

বিমোচন, সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ। মন্দেহ 
হইতে পারে 

শ্রদ্ধ। করিয়! এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ শ্রবণ করিলে 
জ্ঞান ও কর্বন্ধন কিরূপে বিনাশ পাইবে? 
তহৃত্তর, “আত্ম! অরে বা দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্য”ইত্যাদি 
শ্রুতি বাক্য দ্বার যখন ব্দোস্তশ্রবণে জীবের 
জ্ঞান ও মোক্ষলাভ হয়, তখন এই পরিচ্ছেদ পুনঃ 
পুনঃ শ্রবণে জীবের জ্ঞানকৃত সাধুগ্য-বন্ধন ও 
কর্থরকৃত ভোগাদিবন্ধন কেন বিনাশ হইবে না? 

অতএব এই লীলাশ্রবণে জ্ঞ।নির জ্ঞান 

ও কর্পির কম্ম নষ্ট হইয়। শুদ্ধা ভঞ্চির 
উদ্দয় হইবে। ইহাতে যাহার ভক্তি ন! 

হইবে গে দুর্ভাগা ॥৯৬।৯৮॥ 

ইতি ষ্ঠ পরিচ্ছেদে সুবোধিনী। 

সণ্তম পরিচ্ছ্দ। 
স্টাা (2৫০ 

(৫৬ পা) “ধন্য তমিতি।” এই | কাহাকে প্রণাম করিব। বাহার কর- 
প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে | ণায় বাস্থদেবের কুষ্ঠরোগ নষ্ট হইয়।- 

প্রকাশ আছে । এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থ- 

কার যাহ! বলিবেন, তাহাই শ্লোকার্থে 

প্রকাশ করিলেন। বাঁহ!র অনীম দয়ার 

প্রভাবে প্রারন্ধজনিত দুষ্ট গলিত কুষ্ঠ 
পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়, তাহার কুপা হইলে 

আমি (গ্রন্থকার ) অনায়াসে তাহার 

লীল। বর্ন করিতে সমর্থ হইব এবং 

এবম্বিধ দয়াবান্ পুরুষ ব্যতীত আর 

ছিল, তাহার কৃপা হইলে যন্ত্রণাদায়ক 

কুষ্ঠরূপ ভবরোগ হইতে অনায়ামে মুক্ত 
হইতে পারিব। অতএব এরূপ পুরুষই 

নর্বদ] বন্দনীয় ॥ ১ ॥ 

(৫৬ পা) “জয় কর'"****শ্ীহত্তে 

ধরিয়া ॥৮ এই ১ম ও ২য় পয়ারের 

ভাবার্থ মরল। এইমত, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 

কথিত প্রকারে । সার্বভৌমের নিস্তার 
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করিল, সার্বভৌমকে? ভক্ত] করিলেন, 
"অহং ব্রহ্ম” আমিই ব্রহ্ম জ্ঞানে অপরাধী 
হয়, দেই অপরাধজনক জ্ঞানের বিনাশ 

করিয়া ভক্তিতত্ব জানাইলেন। ইচ্ছা 

উপজিল, ইচ্ছা! হইল । “মাঘ শুর্পক্ষে" 
ইতি । মাঘের শুক্ুপক্ষে মহাপ্রভু অন্যান 
গ্রহণ। এ মহ্বন্ধে কিছু মতভেদ দৃষ্ট হয়। 

কেহ বলেন, মাঘমাসের সংক্রান্তির দিনই 

মন্যাসের দিন। কেহ বলেন, সংক্রাস্তির পরদিনই 

সন্ন্যাসের দিন। শ্রীচৈতনাচন্দ্রোদয় আলোচন। 
করিলে জান! যাঁর, নবন্বীপে শ্রীবাস আঙিনায় 
গ্রহু। ভক্তগণের সহিত রাত্রে কীর্থন করিয়া শেষ 

রাত্রে কাটোয়৷ গমন করেন, প্রভাতে অদ্বৈত 

ভক্তগণ মহা প্রভূর দর্শন ন| পাইয়! অত্যন্ত দুঃখিত 

হইয়। তাহার অনুসন্ধান করেন এবং সন্যাস' 

গ্রহণের বিষয় অনুমান করেন। শ্রীচৈতন্যভাগ- 
বতাদিতে সংক্রান্তির দিন মহাপ্রভুর কাটোয়া 

গমন জান! যায়। অতএব সংক্রান্তির পরদিনই 

সন্্যাসগ্রহণ স্থির হইতেছে। মুরারিগুণ্তের চৈতন্য- 
চরিতমৃতের তৃতীয় প্রক্রমে উক্ত হইয়াছে, 

পততঃ শুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণং 

কুম্তং প্রযাতে মকরাৎ মনীষী। 

সন্ন্যাসমন্তং গ্রদদৌ মহাত্মা 
শ্রকেশবাখ্ো। হরয়ে বিধানবিৎ ॥* 

শুর্যয মকররাশি হইতে কুস্তরাশিতে গ্রবেশ 
করিলে অর্থাৎ [মকরসংক্রাস্তিতে বিধানজ্ত অর্থাৎ 
ক্রান্তির পুণ্যকালোচিত্ত কর্ধজ গ্রীকেশব- 

ভারতী সংক্রমণের পুধ্যকালে শ্রীটৈতন্যকে সন্ন্যাস- 
মন্ত্র প্রদান করেন। এই শ্লোক দ্বার বোধিত 
হয়, সংত্রান্তর দিন পুণ্যকালে শ্রীঠৈতন্য. সন্ন্যাস 
গ্রহণ করেন। তথাহি চৈতন্যমঙ্গলে মধ্যখণ্ডে 
শ্রীলোচনদা'স বলিয়াছেন-__. 

"মুণ্ডন করিয়! এতু দেখি গুভন্দণে। 
সন্ন্যাস করয়ে শু দন মং মনে। 

শ্লোকের ওঃপয়ারের ভাবার্থ। ৮৩ 

মকর নেউটে কুস্ত আইসে হেন বেলে। 

সম্নযাসের মন্ত্রগুর কহে হেনকালে ॥” 

এই গয়ারানুযায়ী মকরসংক্রান্তিতে সংক্রমণের 
শুভদিন ও গুভক্ষণ অর্থাৎ পুণযকাল দর্শন করিয়া 
মহাপ্রতু কেশবভারতীর নিকট উপস্থিত হইলে, 
সেই পুণ্যকালে ভারতী ময্ন্যাসমন্ত্র বলেন। 
চৈতন্যভাগবতে মধ্যে ২৬ অধ্যায়ে বলেন, 

“গুন শুন নিত্যানন্ব|ম্বরূপ গোধাঞ। 
এ কথ! ভাঙ্গিবে.সবে পঞ্চজন ঠঞি ॥ 
এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে । 
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে মন্্যাসে ॥* 
এই পয়ারানুসারে উত্তর।য়ণদিবসে অর্থাৎ মঘ 

মাম হইতে আযাঢ় মাস পর্যন্ত উত্তরায়ণ কাল, 
তাহার এই সংক্রমণে অর্থাৎ গ্রথম সংক্রপ্তিতে 
( মকরসংক্রান্তিতে ) মহাপ্রতুর কাটোমা গমন, 
তাহার উক্তি দ্বারাই স্থির হইতেছে । “চলিব? 
শবে গ্রভুর ভাবি গমন বোধ করাইতেছে। 
“এই” শবটি বর্তমান মাসোচিত কালকে বুঝাই- 
তেছে। অতএব এই পয়ারেও সংক্রান্তির দিন 
মহাপ্রভুর গমন গ্রতিপন্ন হওয়াতে চৈতন্যচন্ত্রে দয় 
গ্রন্থের সহিত বিরোধ হয় নাই। সংক্রাস্তিদিনের 
পূর্বরাত্ের শেষরাত্রে মহাগ্রভু বাহর্গত হইয়। 
প্রেমাবেশে সংক্রান্থিদিন সন্ধ্য।য় কাটোয়।য় উপ- 
স্থিত হয়েন এবং পরদিন কেশ মুগডন করিয়! 
পুণ্যকালে সন্াস গ্রহণ করেন। যী বল, 
মুরারিকৃত শ্লোক ও লোচনকৃত পয়ারের সহিত 

চৈতন্াচন্ত্রোদয় ও ভাগবত বাঁকোর কি সঙ্গতি 
হইবে? তহুত্তর একটু চিন্তা করিলে সকলবাক্যই 
মীমাংসিত হয়। মুরারিকৃত শ্োকে কেশব- 
ভারভীকে বিধানজ্ঞ বল! হইয়াছে, লোচনকৃত 
পয়ারে শুভিন সংক্রমণের শুভক্ষণে মহা প্রভুর 
মন্ত্র গ্রহণ প্রতিপর হইতেছে । এক্ষণে গর গুভ- 

ক্ষণটির সময় নিশ্চয় করিলে সকল বাক্াই সামঞ্স্ 
হয়। সুর্য এক রাশি হইতে অন্ত রাশিতে গমন 
করিলে তাহাকে সংক্রমণ বলে। তথাহি তিথিতবে 



৮৪ 

*কলাদয়াঝক মধ্যরাগতে তঙ্গিবসীর তিথেরভেদে 

তদ্দিবলীয়শেষযামত্ব্নং পুণ্যং, ভিথিতেদে তু তৎ- 

দিবসীয় শেষযামৎয়ং পরদিবনীয়াস্তযামঞ্চ পুণ্যম্। 
উভয়দিনে পুণ্যকালেংপি পূর্ববদিনাকরণ এব পর- 

দিনে তান্বছিতং কার্ধ/ম। তিথি ভেদাভেদয়ে- 

দর্ষিণয়ণে তদ্দিবসীরশেষযামন্বয়ম্ উত্তরাদ্ণণে তু . 

পরদিবসীয়[গ্রযামদ্বয্ং পুণ]ম্॥” 

নুরের ছুই দণ্ড বিশ, মধ্যগনাত্রনি্ট সংক্রমণ 

হইলে, সেই দিনসগ্ধন্বীয় তিথির অতেদে অর্থাৎ 

প্রাতঃকাল হইতে সংক্রমণকাণ পর্যন্ত এক 

তিথ হইলে তৎদিবসীয় শেষ প্রহর পুণ্যকাল। 

তিথির ভেদে অর্থাৎ প্রাতঃকালাবধি সংক্রমণকাল 

পর্যন্ত দুইটি তিথ হইলে তৎদিবনীর় শেষ প্রহর 

ও পরনের প্রথম প্রহর পুণ্যকাল। উভয় দিনে 

পুণ্যকাল হইলে তথ্বিহত কার্যয পূর্ববদিনে ন। 

করিয়। পরদিনে করাই সঙ্গত। ভেদ ও অভ্দ 

তিথির মধো দাক্ষণাযনে তৎদিবসীয় শেষ প্রহর 

পুণা এবং উত্তরায়ণে পরদিনে প্রথম গ্রহর পুণ্য 

অর্থাৎ শুভক্গণ। 

শকক্টাবন্থিতে ভানৌ দক্ষিণায়ণমুচ্যতে। 

উত্তরায়ণমপু!ক্রং মকরস্থে দিবাকরে ॥* 

শাণণ মাস হইতে পৌষ পধ্যন্ত দক্ষিণায়ন, 

মাঘ হইতে আধাঢ় প্যন্ত উত্তরায়ণ কাল। 

মহাপ্রভুর গমন দ্বারাই তিথির ভেদত্ব উপলক্ষিত 

হটনেছে। অতএব সংক্রমণের ( সংক্রান্তি ) 

দিন বহির্গত হইয়া পরদিন শুভক্ষণে সন্যাসমন্তর 

গ্রহণ করিয়াছেন, বলিলে মার কাহারও বাক্যের 

বিরোধ হয় না। আদিলীল।র ভাবার্থব্যাখ্য।য় 

২৫৪ পৃষ্ঠার ২ কলমে ৭ পঙংক্তিতে যে বলা 

হইগাছে, উত্তরায়ণসংক্রাস্তির দিন ইহার অর্থ 
উত্তরায়ণকালে প্রথম সংক্রান্তির দিন জানিবেন। 

১৪৩২শক স্থানে ১৪৩১শক হইবে।” 

সন্্যামের পর ফাক্তনাদি মাসে মহা- 
প্রভু কি করেন, তাহ। পর পয়ারে বলি- 
তেছেন।ফান্ধন আনিয়া'ইত্যাি ॥১২। 

শ্ীঞ্ীচৈতম্যচরিতাযৃত |: [সপ্তম পরিস্ছ্যো। 

(৫৬ প।) “তোম। বা '"* দ্বিগুণ 

হয় দুঃখে ॥' এই ওর হইতে গমপয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল। প্রাণাধিক, প্রাণ 

অপেক্ষাও প্রিয়তম । ভাগবতে (৯৫) 

ভগবান্ বলিয়াছেন, 
( "নাহ্মাত্মানমাশাসে মন্তকঃ সাধুভি্ববন1।” ) 

আমার ভক্ত ব্যতীত আমি আমার 

দেহার্দিকেও ইচ্ছ! করি না অথাৎ দেহাদি 

হইতেও আমার ভক্ত প্রিয়। ভক্ত 

কিরূপ প্রাণাধিক' তাহ! পর পরারে 

বলিতেছেন, “প্রাণ ছাড়া যায় ইতি। 

ভক্ত-রুত উপকার স্মরণ করাইতেছেন, 

"তুমি* ইতি । তুমি সব, তোমর! 

মকলে। উদ্দেশে, অন্বেষণে | মিদ্ধি- 

প্রাপ্তি মন্গ্য।সিগণের দেহত্যাগকে মিদ্ধি- 

প্রপ্তি বলে। এই ছল, বিশ্বরূপের 

অন্বেষণ কর।র ছল করিয়। দক্ষিণদেশ 

উদ্ধার করিবেন । “একাকী” ইতি। 

কে ইহা সহয়, তোমার একাকী গমন 

কে সহা করিবে। না পড় হঠরঙ্গে, 

হঠাৎ কোন বিপদে না পড়। “প্রভু 

কহে” ইতি । মহাধাভু নর্তক ও 
ঞনিত্যানন্দ যে সুত্রধার তাহার প্রকার 

বলিতেছেন, “নশ্্যান করি” ইত্যাদি। 
তোম। নবার গাঢ় স্পেহে, তোমর] স্নেহ 

করিয়া আমার ছিত কর, তাহাতে 

আমার কর্তব্য ভঙ্গ হয়। “ক্রোধে ইতি। 

অ।মায়,। আমার মহছিত। আমার 

সন্র্যান. ধর্ম দেখিয়া মুকুন্দ দুঃখী হয়। 

সেই মন্ন্যাম ধর্ম কি, তাহা বলিতেছেন, 

“তিনবার শীতে" ইতি ॥৩-৫1 
(৫৭ পা)পআমি ত নন্্যামী ''**** 



মধ্যণীল!। ].: : 

কিছু না] বলিঝে॥* এই ৬ষ&.হইতে ৯ম 

পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল। শিক্ষান্বও 

কথা অন্ত্যলীলার, ভূতীয়,. পরিচ্ছেদে 

দেখুন |. ইছ।র অগ্রেতে» দামোদরের 

আগে। ন!'জানি ব্যাধহার,. কিরূপে 

কাহার মহিত, ব্যবহার করা উচিত, 

তাহা! জানি না । ইহারে না ভায়, 

দামোদরের ভাল লাগে না। ম্বতন্র 

চরিত্র আমার, স্বাধীনভাবে আমার 

কেন কার্যয করা। লোকাপেক্ষা নাহি 

ইহার, যাগাতে নিজ ধর্মের ক্ষতি হয়, 

দামোদরের তাদৃশ লোকাপেক্ষা নাই 

অর্থৎ লৌকিক রক্ষা করিতে গিয়া ধর্ম 
বিনষ্ট করে না; কুষ্ক্লূপাই তাহার 

ঠেতু। আমি লোকাপেক্ষা, আমার 

কুষঃংচপার অভাবে মম্প্র্ণ লেোকাপেক্ষ। 

অছে। তাতে, পুর্বে(ক্ত মব কারণে। 

দোষারোপ" ইত্তি। ইহাদের যেযে 

গুণে মহাপ্রভু বশীভূত, দোষাঁরোৌপ- 

ছলে মেই সেই গুণ পীর্তন করিয়! শবয়ং 

ত।ন্ব,দন করিলেন। “ঠচৈতন্যের' ইতি । 

অকথ্যকথন, যে ভক্তবাত্মল্য গুণের 

কথা কহিতে অশক্য। আই ভক্তবাৎ- 

মল্য দেখ(ইতেছেন। “আপনে বৈরাগা* 
ইতি। আপনি যে বৈরাগ্ায ছুঃখ মহ 

নরেন, তাহ|তে নিজের কোন ক্লেশ 

নোধ হয় না; কিন্তু তাছার বৈরাগ্য 

দেখিয়া তক্তগণ ষার-পর-নাই ছুঃখ 

পান। . ঙ্গেই ভক্তগণের দুঃখ তার শক্ক্যে 

অর্থাৎ ধে শক্তিতে ঘোরতর কঠোর 

বৈর।গ্য .ছুঃখ অনায়াসে লহা করেন, 

সেই গরিগুণশকি ছারা ভক্তদুঃখজনিত 

৪৯ 

ঁ শ্লোরের ও পয়ারের ভাবাথ। ৮৫ 

স্বীয় দুঃখ মহা করিতে পারেম না। এই 

ভক্তবাত্মলা গুপের অসীম সহিমা 1. ছুই 

হস্ত বদ্ধ নাম গণনে, পথে চলিবার নশয় 

দক্ষিণ হস্তের 'অদ্দুলীপর্কে মাম জপ 

করিবেন এবং বাম হস্তে তাহার মংখা। 

রাখিধেন, সুতরাং ছুই হস্ত নাশ গণনায় 

বদ্ধ থাকিলে কৌপীন বহির্বাস ও 
জলপাত্র কে বহন করিবে বা প্রেমে 

অচেতন হইলে উহার কে রক্ষা করিষে। 

যে তুমি ইচ্ছা কর, স্বতন্ত্র ভাবে কোন 

কার্য করিতে পারিবে না বলিয়! 

আমাদিগকে মঙ্গষে লইতেছ না কিন্ত 

কষ্ধাস সঙ্গে যাইলে তোমার ম্বতঝ্- 

তার হানি হইবে না ॥১ ৯| 

(₹৭পা) “তবে তার বাক্যে "*, 

চলিল গৌরহরি ॥* এই ১*ম হইতে 

১৩শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল। ওর 

বাকো, নিত্যাননের কথায়। গুভে, 

মঙ্গলমত। লেউটি,ফিরিয়া। বিভঙ্গ, নষ্ট 
ঠ/কুর পাশ, জগন্নাথের নিকট ॥১০।১৩| 

(৫৯ পা) “ভঙাচার্যয সঙ্গে 

বজ্জময় 7 এই ১৪শ হইতে ১৬শ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভ্যবার্থ নরল। অ।লালনাথ পথে, 

পুরীর নৈখ্খত কোণে আলালনাথ,এখানে 

চডুরভূজ মৃন্তি আছে, এই পথে $১৮--১৬ 

(৫৮ প।) “বজ্জাদপীতি।* এই 

দ্বিতীয় শ্লোকের তাৎপর্য গ্লোকার্থে 

প্রকাশ আছে । “মহানুভাবের স্বভাব ।' 

এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥২॥ 

(৫৮ পা) খনতানন্দ গ্াভু *** *** 

নাম মঙ্গীর্ভন ॥ এই ১৭শ, হইতে. ।২১শ 

পয়ার পর্ধযম্ত ভাবার্থ মরল।.. তাবৎ, 



৮৬ 

মেই পর্যান্ত। তাহা, অ|লালনাথের 

মন্দিরে । বসে যত জন, মেই গ্রামে 

যত লোক বাস করে । আগে, ইহার 
পরে। অতিকাল হৈল, মময় অতিপ্লম 

হইল। প্রেমাবেশে যেনা সংক্কীর্তন 

করেন, তাহা “রুষ কৃষ্ণ” ইতি । পর 

ক্লোকে বলিতেছেন ॥ ১৭--২১ | 

(৫৯ পা) “এই প্লোক পড়ি *** *** 
তাঁর হয় নাশ ॥” এই ২৩শ হইতে ২৬শ 

পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল। মেই লোক, 
যাহাকে দেখিয়৷ মহাগ্ীতু হরি বলেন। 

তারে, যে লোক মহাণাভুর পশ্চাতে 

গমন করে । শক্তি মঞ্চারিয়া, কলিধম্মম 

গ্রচারিক। শক্তি তাহাতে সঞ্চারিত 

করিয়া তাহাকে বিদায় করেন $ যে 

শক্কি প্রভাবে মে ব্যক্তি যাহাকে হরি 

বলিতে বলেন, মেই হরি বলিয়া নৃত্য 

করে ॥ ২৩--২৬। 

(৬* পা) “প্রাথমে কহিলে *** *** 

প্ীপ্ীচৈতষ্ঠচরিতস্বিত। [অষ্টম পরিচ্ছেদ 

বিষয় তরঙ্গে ॥” এই ২৭শ হইতে ২৯শ 
পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল । প্রথমে 

কহিল ইত্যাদি, মহাঞ্তু যেরূপ ভাবে 
গমন করিয়াছিলেন তন্্রপ ভাবে । যা 

যাই । লৈবা, গ্রহণ করিবে ॥ ২৭-২৯ ॥ 

(৬০ প।) “যারে দেখে ******করয়ে 
স্তবন ॥” এইঈ ৩*ৎ হইতে ৩৩ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল। তার, উদ্ধার 

কর। বাধিবে, ব্যাঘাত দিবে । অনুব্রজি, 

পদদ্ধারা গমন করিয়া । কিড়াবহু 

কীটযুক্ত । আলিঙগিলা, আ৷লিঙ্গন করিল। 

দুঃখ সঙ্গে, দুঃখের মহিত ॥ ৩*-৩৩ ॥ 

(৬১ পা) “ক্কাহমিতি ।* এই তৃতীয় 

শ্লোকের তাৎপর্য ও টীকা এবং বাঙগল। 

অ।দি ১৩৫ পত্রাঙ্কে দেখুন ॥ ৩ 

(১১ পা) “বহু স্তুতি *** *** কফ 
দাঁস॥” এই ৩৪৭ হইতে ৩৭ৎ পয়ার 

পর্য/ন্ত ভাবার্থ মরল। আছিলাও,ছিলাম। 

একান্ত, অনন্য ভাবে ॥৩৪--৩৭॥ 

ইতি মধ)লীল।য়।ং সপ্তম পরিচ্ছেদে সুবোধিনী। 

অষ্টম পরিচ্ছ্দে। 

পট 68৫ 

(৬১ পা) 

ইহাই ফ্লোকার্থে প্রকাশ করিলেন। 
ভক্তিবিষয় স্থির করতঃ ব্যাখ্যা বা. বণ 

“নধ্ধার্ষেযতি 1 এই 
প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য । এই পরি- 
চ্ছেদে তক্তির মীমাংস। বর্ণিত হইবে। 

করিতে, হইবে। এই শ্লোকটি সাঙ্গরপক 

অলঙ্কারে বর্ণিত । উহার লক্ষণ যথা, 
প্জলিনে। যদি সাজ বপণং সাঙগমেব তত 

সমন্তবস্তবিষয়মেকদেশবিবর্তি ট ॥* 
অলির সহিত অঙ্গের যে বর্ণন, তাঁহার নান 



মধ্ালীল।] 

সাঙগরূপক]অলঙ্কার। তাহ! ছই প্রকার, সমস্ত 
বন্ত বিযগ্ন ও এবদেশ বিবর্ধি। 

এখানৈ -গৌরাঙ্গরূপ সমুদ্র অঙ্গী, 
রামানন্দ মেঘ, ভক্তিসিদ্ধান্ত জল. ভক্তি- 

শিদ্ধা্ প্রকাশ; রূপ বর্ষণ, বোধরূপ রত্ব 

এই চারিটি অঙ্গ। অতএব সমস্ত ৰ্ত 

বিষয় সাঙ্গরূপ অলঙ্কার হইল। গৌররূপ 
সমুদ্রটি লুখ্থোপমা অলঙ্কার | যদি বল, 
সমুদ্র মহ গৌরের কি ধর্ম সাদৃশ্ে 
উপম1 ? তছ্ুত্তর,--. 

সমূদ্রের অগাধত্ব, গোৌরের হৃদয়-আ.শয়ের 
অগাধত্ব; সযুদ্র ছর্জ্ৰা মহাগ্রভুর আল্গ। 
ুর্নজ্বা ) সমুদ্রের সুধা, গৌরের রুপানপ মধ 

ইত্যাদি সমুদ্রের যে যে ধর্শা, গুণ ও রূপ আছে, 

মনীষিগণ সেই সেই ধর্মাদির উদ্ভাবন! করিয়! 

লইবেন। সমুদ্রে জল, গৌরাঙ্গে ভক্তি সিদ্ধাস্ত- 

রূপ জঙগ। নমুগ্রে বর্ষণ, গৌরাঙ্গে ভক্তিপিদ্ধান্ত- 
গ্রকাশ রূপ বর্ষণ। সমুদ্রে রত্ব, গৌরাঙ্জে বৌধ- 

 ক্ধপরত্ব। এই সকল গ্লোকার্থে গ্রকাণ আছে। 
যি বল, মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান, স্ুতর[ং চিন্ময় 
ব্ব) আর সমুদ্র জড় পদার্থ, অতএব উভয়ের 

উপম| কিল্পপে হয় 1 তহুত্তর, উপম! হয় ন 
সত্তা, কিন্তু জড়বুদ্ধি প্রবেশের জনতা আংশিক 

উপম| দেওয়! মাত্র। সমুদ্রের সহিত গৌরাঙ্গের 

উপম! যে বাস্তবিক অসম্ভব, তাহ! চিন্ত। করিলেই 
বুঝ! যাঁয়। সমুদ্রের সীম! পঞ্চাধৎ কোটি যোজন, 

কিন্তু গৌরের আশ ঝদীম। নমুদ্রের অধঃস্থল 

বরং পাওয। যাক, কিন্তু গৌরের আশয় কেহই 
বোধ করিতে সমর্থ হয় না। সমুদ্র হুজ্ঘ হইলেও, 

অনেকে লঙ্ঘন করিয়াছেন শুন! যায়, কিন্তু মহা- 
গ্রতৃর আজ্ঞ। লঙ্ঘনে কাহারও সামর্থা হজ নাই। 
যাদ কেছ ঈত্বন করে সে দণ্ুনীধ হয়। লুধার 

গণ অমর হওয়া, কিন্তু অমরতের নিতাত্ব নাই, 
যতদিন ততদিনই অম্ঃত্ব। তথাহি তি, 

স্লোকের.ও.পয়ারের ভাবার্ঘ। ৮৭ 

“কর্দজিতঃ লোকঃ গগীয়্তে।* : 

“১ কর্ম ঘা! প্রাণ্ড হবর্গাদি লোক ক্ষ প্রাপ্ত 
হর। অতএব স্বর্ণের ক্ষয়ে অমরত্বের হানি) 
কিন্তু গৌরের ক্কপারূপ নুধায় অনস্ত জীবন অমর 
হয়, এই অমরত্ব নিত্য ইত]াদি। 

সমৃদ্রে জল) গৌররূপ নমুদ্রে নিজবিষয়ক 
বা নিজতক্তিসিদ্ধান্ত সমৃহরূপ জল। মাপ্রতু 
ভক্তির বিষয়ালবন হুইয়াও আশ্রয়ালঘথন। অতএব 

শ্তক্তিসিদ্ধান্তের” ছুই অর্থই কর! হইল। আর 

একটি সঙ্গেছ হইতে পারে, ভক্তির দিগ্ধাস্ত একটি 
হওয়! উচিত, দিদ্ধান্তনমূহ কিরূপে হইতে পারে? 
তবে কি ভক্তিসদ্ধাস্তের সমুহ আছে? যেহেতু 
শ্লেকে শমদ্ধান্তচয়" বলয়।ছেন। তদুত্তর, ভক্তি- 

সদ্ধান্তের সমূহ না হইলেও প্রকারান্তরে সমূহ 

অর্থৎ বছ প্রকার হয়। ভক্তিসন্দর্ডে_ 

"অতো |নগুর্ণ।পি বহুবিধৈবাবগস্তব্য। ৮ 
ভক্তিযোগ নিগুণ লইলেও বহু প্রকারেই 

বোধ্য। যথ|, ভক্তি ভ্রিবিধা। 

সঙ্গসিদ্ধ। ও ন্বরূপসিঞ্ধ। | ত্রিবধ। আবার মকৈতবা 
অকৈতব! ভেদে দ্বিবিধ!। কর্মরূপ! ও কর্াপণ- 

রবূপ। ভেদে আরোপসিদ্ব! (বিবিধ! । ' কর্মাপ্ণ 

আবার ভগবংপ্রীণনরূপা ও ভগবানের প্রতি 

ত্যাগরূপ! ভেবে বিবিধ! । কর্মমমিশ্র, কর্জান- 
মিশ্র! ও জ্ঞানমিস্র! ও ভেদে সঙ্গমিদ্ধ। ত্রিবিধ!। 

কর্মমিশ। আবার তিন গ্রকার,-লকামা, কৈবল্য 

কামা, ভক্তিম।ঞএকামা। সকাম। আবার রাজস! 

ও তামসা তেদে দ্বিবিধা। এই এক প্রকারে 
সমূহ। দ্বিতীর প্রকার যথা, সাধুসগ্গ হইতে 
আনক্কি পধ্যন্ত লাধনভক্তির সমূহ, রতি হইতে 

মহাভাব পর্যন্ত নাধযভক্তির নমূহ ও শান্ত ভত্বি 

হইতে মধুর তক্তি পর্ধান্ত সমূহ। এই সকল 
প্রকারে যে সমূহ, তাহ! এই পরিচ্ছেদের প্রায় 
গুলেই প্রকাশ আছে। এই অভি প্রায়েই “চন 
শবের প্রয়োগ করিয়াছেন। 

এক্ষণে বিবেচা, পগের কোন ধরণের সি 

| 

আরোপসিদ্বা, 

কি 



৮৮ শীহঠৈতষ্ঘচরিতাৃত: [ অইম পথিচ্ছেণ। 

ভক্তিধর্মের সাদৃশ্য ? জলের রর্দ উচ্চ গানে 

খাকে ন1, ভক্তির ধর্ণা অভিমানরপ উচ্চ স্থানে 

থাকে না| জল ধেমন নিয়স্থানে খাকে, তঞ্জঈপ 
তিধর্্ঘ দৈগ্ঠরূপ লী স্থানে থাকে। ইত্যাদি 
ধর্ম সাদৃশ্যে। শ্রীরামাননদ রা রূপ মেধ, প্ীগৌর- 
রূপ সমুদ্রে ভক্তিসিন্ধাত্ত সমুহ গ্রকাশরূপ ধর্ষণ 

করিতেছেন, ইহাই বর্ষণের সাধুশ্ী। সমুদ্রে বর্ষণ 
উপলক্ষণে জগতে বর্ষণও বুঝিতে হইবে ।  ফার্পণ, 

এই প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হইলে, জগন্তের জীবেরাও 

শ্রবণ করিবে। অত এব জগতের বর্ষণ ও অভিপ্রত 

হইতেছে। মেঘ মরুভূমি ও উত্ধরাতৃমি বিচার 
ন! করিয়াই বর্ষণ করেন,কিন্ত মরুভূমিতে শশ্তাদির 

বীক্ষ অস্কুরত হয় না, উর্বরাভূমিতে তস্কুরিত 
হয়) তদ্রপ যাহাদের জয়ে নামাপরাধ।দি আছে, 

তাহাদের হৃদয়রূপ মরুভূমিতে তক্তি অস্কুরিত হচ্গ 

৮1, ধীহাদের তাহ] নাই, তাহাদের হৃদয়ে 

উক্তির বীজ আস্কুরত হয়। অপরাধ থাকিলেও 
আবণার্দিকর্তবাকালে অপরাধ ক্ষয় হইলে ভক্তির 

অর্গুর হুইবে। মমুদ্র রত্রাকর হইলেও উহার 

বৈষমা দোষ আছে। ভাগ্যবান্কে রত্ব দেন, 

- ভাগাহীনকে দেন না। শ্রীতুলসীদাস বলিয়াছেন, 
"ভাগ্যহীনজন,সমুদ্রে ডুবে ধাহ! রত্বকে ঢেরি। 
কর্ লগে ঘুঙ্গ উঠে উহ করম্কে ফেরি ॥” 

সমুদ্র ভাগানান্কে ষে রত দেন, তাহাও 

সমুদ্রে না গেলে দেন না অর্থাৎ কাঞারও দেশে, 

খামে বা গৃহে যাইয়। দেন না। গৌর সমুদ্রে 

৫বষম্য দোষ নাই। ভক্তিরত্ব ভাগাবান্ ও ভাগ্য- 

হীন লকলকেই প্রদান করেন এবং দেশে, গ্রামে 

বাগৃছে গমন করিয়া দেন। এই হেতু কোন 

পদ কর্ত। বলেন,._- 

"দেখ দেখ অপরূপ গৌর|ঙ্গ নিতাই। 
অখিল জীবের ভাগ্যে, অবণি বিহরে গে 

.. 'পিতিতগান ছুনেো! ভাই ॥ ফা 

যনে দেখে নিজঠ!মে,  বাচিয়া বিপাঁর প্রেমে, 

উত্তম অধম নাহ জা.ন। 

এ ভিন ভুঁবনের লোক, : নাহি.জর। মৃত! শোক, 

প্রেম-অসৃত ঝারি পাছে । 

কলপ বিরিখ সিল, -. না বাচয়ে এক বিন্দু, 
ছি ছি কিয়ে তাহাতে উপম!। 

পতিত দেখিয়| কাদে, , দেহে স্থির নাহি ধাধে। 
বলায় মুল্য ভক্তি প্রেম! ॥ 

এমন দয়াল ছু", ন! তজয়ে হেন গ, 
দে ছারের জীবনে কি আশ। 

সন্ন্যামী বিপ্র হইলেহ, অনুরে গণন সেহ, 
অনস্তদাসের এই ভাগ ॥* 

সমুদ্রে ধেমন মেঘ বর্ষণ করিলে রখ গ্রতি- 

ফলিত হয়, তদ্রুপ গৌররূপ সধুদ্রেও বোধরত্ব 
প্রতিফলিত হুইতেছে। সমুদ্বন্থ রত্ব প্রার্কত ও 
ও সামা, এ রত অগ্রকৃত ও অসামান্ত। তথ।হি 

রপামৃতে দক্ষিণে, _- 

প্যথ| স্ৈয়েৰ সলগৈঃ পরিপূর্থা বঙ্গহকান্। 
রত্বালয়ো ভবত্যেভিবৃষ্টেটগ্ঠরেব বারিধিঃ ॥* 

রত্বাফর নিজগল দ্বারা যেমম মেঘগণকে পূর্ণ 
করিয়! পরে মেঘগণ কর্তৃক বর্ধিত জলের সহিত 

আপনাকে সমুদ্ররূপে বিধান করে; তদ্তরপ 

শ্রীগৌরাঙ্গও আপনার ভুক্তিসিস্ধান্তসমুহ জল 
রামানদ্দ মেঘে সঞ্চার করিয়! তাহাকে পুর্ণ করতঃ 
রামাননীরূপ মেঘ বর্তৃক বর্ষিত সিদ্বাস্তন্নপ জলের 

সহিত আপনাকে বোধনধপ রত্কালযত্ব বিধান 

করিয়াছেন। | 

তক্তমুখে ভক্তিতত্ব অতি সুমধুর 

বলিয় রামানন্দ রায়ে গ্রগৌরাঙ্গ শক্তি 
সঞ্চার করেন ও ভক্তির রহস্জিদ্ধান্ 
প্রকাশ করিলেন ॥ ১ ও 

(৬২ প।) “য় জয় *** *** পঞ্প- 

ভূঙ্গ)”. এই.১ ও ২. পয়ারের. ভাবার্থ 
মরল | .জয় এন্দের সর্দ্ই ডতৎ্ক অর্থ । 

প্রথমে দুইবার জয়, শের হর্ষ অর্থ 

জানিবেন৭ যথা, “হর্সে শোকে তথা 



মধাপীলা |]. 

দৈচ্ছে পুপরদকির ভুষাতে:।* । হর্ষ, শোক 
ও দৈহ্যে পুরয়কি দৌয-হয়-না।। পূর্বা 
রীতে, পুর্ব পরিচ্ছেদে গমনের ফে-রীতি 

বর্ন করা হইয়াছে, যেই নিয়মে। 

আগে, কৃর্ক্ষেত্রের অগ্রে গমন করি- 
লেন। কথোদিনে, কয়েক দিনের পর। 
দণ্ডবতনতি, অষ্টাঙ্গে প্রণাম ॥ যথা, 

পঞ্তযাং করাত্যাং জানুভ্যাম্ উরস! শিরসা দৃশা। 
বচস। মনস| ইচব প্রণ।মোহষ্টা্দ ঈরিতঃ॥* 

পদ্য, করছয়, 'ানুছয়। বক্ষঃ, মণ্তক, নয়ন, 

বাকা ও মনের ত্বার1 যে গ্রণাম, তাহা অষ্টাঙ্গ। 

করছ, জানুগয়। মন্তক) নয়ন ও বাক্য দ্বারা 

প্রণামকে পর্চাঙ্গ বলে। প্রণাম বিধি বখা।, 

পগরুড়ং দক্ষিণে কৃত্ব! কুরধ্যাত্তৎপৃষ্ঠতে। বুধঃ। 
অবশ্থঞ্চ গ্রণ।মাংস্ত্রীন্ শক্তশ্চেদ্ধিকাধিকান্ ॥! 

সুধী ব্যক্তি প্রণতি সময়ে ভগবানের সন্মুৎস্থ 

গরুড়কে দক্ষিণে রাখিয়! প্রণাম করিবে। তিনবার 

প্রণাম কর্তব্য) সক্ষম হইলে তদপেক্ষা অধিকবার 

করিলেও ক্ষতি নাই। নারদপঞ্চরাত্র বলেন, 

শয়ন ও ভোজন ব্যতীত অন্ত সময়ে হরি ও 

গুরুকে আটচল্লিশ ব1 ছত্রিশবার, আগার ঝ| নয় 

বার প্রণাম কররিবে। প্রণামে নিষেধ যথা, 

"জন্ম প্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ পুমান বৈ ধর্শম[চরেৎ। 

সর্বং তমিম্ষলং যাস্তি একহস্তাভিবাদনাৎ॥ 

বসতপ্রাবৃতদেহস্ত যে। নরঃ প্রণমেত মাম্। 
খ্বি্ী সজায়তে মুর্খঃ সপ্তঙরম্মানি ভামিনি॥ 
তাগ্তে পৃঠে তথ। বাঁমে.সমীপে গর্ভমনিরে । 
জপহোমনমগ্কারান্ন কুরধ্য।ৎ ফেশবালয়ে ॥ 

সকৃূমৌ নিপতিতো ন লক্তঃ প্রগমেনুহঃ। 
উথায়োখায় কর্তব্যং দণ্বৎ প্রণিপ/তনম্ 8৭: 

এক হস্ত খার! প্রড়ুকে প্রণাম করিলে, আজন্ম 

সধিতি ধর্শাচরণ' বিফল হয়। কেহ সর্বাজে 

বস্ত্রাধৃত শরিয়া আমকে (প্রতৃকে) শুধাম 
করিলে, সপ্তজয.পর্যান্ত খেঙকুহী ও বৃর্ঘ হজ । 

চোরের, ৪ পারের ভাবার্ঘ। 

। প্রভুর , সম্ভুখে, পশ্চাতে). গ্রদ্থুকে দক্ষিণদিকে 

৮ 
পিক 

রাখিয়া, . নিকটে.ও. নিজলয় ব্তীষ্ক অগ্ত মন্দির 
মধ্যে জপ, হোম ও বনদন, করিতে নাই। সক্ষম 

হইলে একবার মাত্র ভূতলে পতিত হইব পুনঃ 
পুনঃ গ্রথতি করিবে না, প্রতিবার গারে।খান 
করির়! গ্রণাম করিবে। 

স্তুতি, সব। গ্রহ্লাদেশ, এছ্লাদের 
ঈশ্বর। পল্সামুখ-প্ভৃঙ্গ, পদ্মা অর্থাৎ 
লক্ষ্মী, তাহার মুখ পগ্মতুলা, তাহাতে 

যিনি ভূঙ্গ অর্থাৎ ভ্রমর বা অতিশয় 
আমক্ত 0১২ ॥ 

(৬২ পা) “উগ্রে।হগীতি।” এই 
শ্লেকের তাৎপর্য; শ্লোকার্ধে প্রকাশ 

আছে? . তি, 
প্রহনাদ জগতকে উপদেশ দিতেছেন, হে 

জগদাি মনযাগণড। আমর! পিত। ও পুত্র সাক্ষ্য 

দিতেছি, য্ধ কেহ শ্রীভগবানের তক্ত হও, তবে 
আমর মত সর্ববিপদে শ্রাভগবানের ক্রেড় গ্রাপ্ত 

হইয়া অনস্তীবন শীতল করিবে। আর ধর্দি 

ভক্রত্থেধী হও, তবে আমার পিত! কর্তৃক দৃ্ট 

পথের পথিক হইয়া জীবন হারাইবে। ভগবান্ 

দুই পথই প্রকট দেখাইতেছেন। যে পথে 

তোমার ইচ্ছ। হয়, সেই পগে গমন করিতে 
পার। ফলতঃ প্রীনৃসিংইদেবের ভক্ত ছও, আমার 
পিতার অন্ুলরণ করিও ন!। উহ! পথ নহে। 

আমার মত অসুরনন্দনের প্রতি ধাছার এতাদৃশী 
দয়া, তীাাকে না ভনিয়াঃ কাহাকে ভজন 

করিবে ॥২। 

(৬২ পা) 'এইমত ***”" রাত্রি 

দিরমে 8” এই ৩য় পয়ারের ভাবার্ঘ। 

এইগত, পুর্বোক্ক শ্লোকমত অনেক 

মোক পাঠ করিয়া স্তব ফরেন । “মৃগিংহ- 

সেবক' ইতি। স্ততির পর. নৃমিৎছের 

পুজারি গ্রডুকে মালা প্রসাদ আনিয়া 

কক: 



৯৪ 
দেন। পূর্বাবৎ, কর্মক্ষেত্রে কুর্খ্ম' নামক 

পৈঞব ব্রাহ্মণ যেখন নিমন্ত্রণ করিয়া 

ছিলেন, তদ্রূপ কোন বৈষ্ণব ' ব্রাহ্মণ 
প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন। . সেই রাত্রি 

নৃমিংহক্ষেত্রে থাকিয়া পরদিন কোন 

সময়ে, কি ভাবে প্রভু গমন করেন; 

তাহা বিশদ করিয়া বলিতেছেন, 

“এভাতে" ইতি। প্রভু প্রভাতে উঠিয়া 
ধোখাবেশে গমন করেন । এরূপ প্রেমা 

বেশ হয় যে, দিক (উত্তরা) বিদ্িক 

(ঈশানাদি কোন্) রাত্র ও দিবস বোধ 

ছিল ন1। 

সন্দেহ হইতে পাঁরে। যখন দিখিদিক জ্ঞান 

নাই, তখন লক্ষ্যদিকে গমন কেন কিরূপে? 
অথবা দ্বিবারত্র জ্ঞান না! থাকার দিবারাব্রের 

সমগোচিত রুত্য হয় কিরূপে? তহ্ত্তর, কঙ্চপ্রেম 

সচ্চিনানন্দ ও বিভু) গেমে জান ডুবিলেও 

প্রেমের জ্ঞান ডুবে না। প্রেমাবেশে তক্ত জান- 

হার! হইলেও অনুচিত ক্রিয়াদি কিছুই করেন না, 
কিন্তু প্রেমই তাহাদিগকে কর্তব্য কর্মী করান। 
অতএব এখানে প্রেমই লক্ষ্যদিকে লইয়! যাঁইতে- 
ছেন ও সগগ্জোচিত বর্ম্দ করাইতেছেন॥৩॥ 

(৬২ পা) *পুর্ববৎ ****** বাজায় ॥* 

এই চতুর্থ ও ৫ম প্য়ারের ভাবার্থ। 
পূর্ববৎ, পূর্বে যেমন হরিনাম দিয়। লোক 

সকলকে বৈষ্ণব করিতে করিতে গমন 

করেন,মেরূপে গমন করিতেছেন। কথো- 

দিনে, কতিপয় দ্িনে। গোদাবরীতীরে, 
গোদাবরী নান্নী নদীর তীরে | চলি 

আইল।, উপস্থিত হইলেন। টহল বমুন। 
স্বর্ণ, যমুনা মনে পক্চিল। স্থতি ছৈলং 
মরণ হইল। . দেই; বনে, গীদাবরীর, 

জীঞীচৈতগ্ণচ রিতা সত২. 

পার্থন্থ বনে । -যমুমা:ও হদ্দাবন ম্মরণ- 

জনিত প্রেমানন্দে কিছু সময় গ্রাম ও 

[অন পরিচ্ছেয। 

নর্তন করেন। কৈ তাহা শান অথ(ৎ 

গোদাবরীর অপর পায়ে জান 'ফরেন। 
ঘট ছাড়ি, গ্লানঘাট ত্যাগ :করিয়া। 
কথে।দুরে, কিছু দুরে । জল সন্নিধানে, 
জলের নিকটে। 

স্থানে উপবেশন কন্িয়। নাম সক্কীর্তনের 

অভিপ্রায় এই বে,মহা প্রভু সর্কাজ ছেতু-রামানন্দ 

রায়ের নিত এখানেই দেখ। হইবে জানিয়-. 

রায়ের প্রতীক্ষ! করেন। মুগ্ধত্ব ও সর্বন্ত্ব ছইটি 
এক সময়ে মহাপ্রস্ুতে থাকায় নরলীলার কোন: 

রূপ অনিষ্ট হয় নাই। 

হেনকালে,যে মময়ে মহা প্রভু কীর্তন 
করিতেছেন, মেই সময়ে। বাজনা 

বাজায়,বাে]র সহিত ম্নান বড় লোকের 

মর্যযাদাসুচক বলিয়। রামানন্দ বাদে;র 

সহিত সান করিবার জন্য নদীতীরে 
আমিলেন ॥ 81৫ ॥ 

(৬২ পা)- “তার সঙ্গে *** সঙ্গ্যানি 

দেখিয়। ॥* এই ৬ষ্ঠ পয়ারের ভাবার্থ। 
তার সঙ্গে, রামানন্দ রায়ের সঙ্গে । 

বৈদিক আাঙ্ষণ। বেদজ্ঞ ও বেদাচারবান্ 
ব্রাহ্মণ। তেহ, রামাগন্দ রায়। আ্লানাদি 
তর্পণ, একাস্তিক ভক্তের ভক্তিশাস্ত্রের 

বিধি অনুগারে স্নান ও তর্পণ করিলেন । 

আদি পরদে আচমন বুঝিতে হইবে। 
সঙ্ঞেগন্ষান যথা,_ 
অলাশয়ে গমন করতঃ হস্ত পদ ধৌত করিয়! 

আচমন পুর্ব সন্ষল্প করিবে। পমূকে মানি 
অহ পক্ষে অদুকাং তিখে। মুকে বাদরে গযুক 
দেবধুর্দ বা দান জীককপরীতথে.. গানম্হ। 
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করিয্ে।” পরে গঙ্জাদি গ্ররণ কাণঃ তীর্ঘকে | অমৃত চিত্তা' করিয়! ভছুপরি নিজ ইঃ$মগ্র জপ 

অর্ধ্য দিবে। প্ইদদর্ঘাং তীরথায় সমপর়ামি।” পরে- 

*্সাগর়শ্বননির্ধোষ হওহ্ত| সুরাস্তক। 

 গগতটগম্দিন্ মামি বাং ছরেশর 
এই মন্ত্র বলিয়া তীর্ঘপতিকে প্রপাম কিক, 
প্দেব দেবু জগ্লাথ শঙ্খচক্রগদাধর। 

দেহি বিষে! মমানুজ্ঞাং তব তীর্থ নিষেরনে ॥” 
এই মন্ত্রে অনুন্ত। প্রার্থনা করিয়! প্নমে! 

নারায়ণার* মন্ত্র ্ারা মাতবার অভিমন্ত্রিত হশ্ততল 

গত জল চারি, পবা! লাতবার মধ্যকে দিয়া-- 
“অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিযুঃক্রান্তে বনুদ্ধরে । 

মৃতিকে হর সে পাপং মধ?! হস্ত, সম | 

এই মন্ত্রে মৃত্তিক! লইয়! মণ্তকাদিতে লেপন 

করিবে। পরে তীর্ঘগললে প্রবেশ করিয়া গ্রবাহা ভি 

মুখে ও স্থিরজলে গূর্যযাভিযুখে শ্রীকঞ্চের ধ্যান 

করিম! কৃষ্ণনাম করিতে করিতে দান করিবে। 

বিশেষ গ্নান গুরুর নিট ঘানিবেন। পরে মৃল- 

মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে কুস্তঘুদ্রাযোগে তিনবার 

মন্তকে ছল দিয়। দেবাদি তর্পণ করিবে। সাঁমান্ত 

তর্পণ যথা, 

বরহ্গাদয়ে! যে দেবাস্তান্ দেবান্ তর্পরাম, 

ভূর্টেবাংস্তপর[মি, তৃবদে বাস্তপপরামি, শ্বর্দেধাং 

সর্প মি,তুতু বিঃশবদে বাংস্তর়ামি। কৃষখৈপায়না- 
দয়ে! যে খষযস্তানৃষীন্ তর্পনা'মি, ভূর বীং স্রপয়ামি, 
ভূবধবীং স্তপরয়াষি, শ্বর্থবীং ত্র্পরামি, সোমঃ 

পিতৃমাঞ্জমোঙগিরোহধিখাতাঃ কবা বাহনাদয়ে! যে 

পিতরগ্তান্ পিতুং স্্পরামি ইতাদিরূপ মন্ত্রে তর্পণ 
করিবে। পুরে বস্ত্র ত্যাগ করিয়। জলে শভগ- 

বানের পৃজা করিবেন। স্বীয় ইঠমন্র দ্বার! অলভ্ভান 

করিয়! জলমধ্যে গল্প ভাবনা! করতঃ পীঠ মন্ত্রো- 

চ্চার1 সহকারে এক একবার তর্পণ করিবে। 

পরে এ গল্প মধো শ্রীক্চের আবাহন পূর্বক ঢু 

অন বড়গ্|স করতঃ মনঃ বরিত গন্ধাদি পধ। 
উপচারযোগে দলিলে উন করিয়া “ধেছুগুত। 
প্রদর্শন করিবেন । কৃতী বাক্তি সেই জগকে 

করত? কৃষের মন্তক দেশে এক শত জাটবার 

তর্গ করিবেন। পরে আবরণ তর্পণ ও বিসর্জনাদি 

করিবেন। বিশেষ দেবাদিতর্পণ গুরুর নিকট 

জানিবেন। বাুল্যদয়ে লেখ। হইল ন|। বৈধঃবা- 
চমন যখ1।-- 

“কেশবার নমঃ, নারাক্ঈণায় নম মাধবায় 

নমঃ1* এই তিনমন্ত্রে জল পান করিবে। 

প্গেবিশ্বায় নমঃ" ও প্বিঞবে নম১* এই ময় 

দক্ষিণ ও বামহস্ত ধৌত করিবে। “মধুহ্দনার 
ন্মঃ* বলিয়া! উপরের ওষ্, প্ত্রিবিজমায় নমঃ” 

বলিয় নিয়েন ওষ্ঠ অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা মার্জন করিবে।” 

“থামনার নমঃ” ও জ্শ্রীধরার় নমঃ মন্ত্রে উপর 

ও নীচের ওষ্ঠ অঙ্ুষ্ঠ মুগ ছার! উন্মাঞজ্জন করিবে। 

“্হবীকেশায় নম মন্ত্রে হত্ত্য় ধৌত. কৃরিবে। 
*পয্মনাতায় নম£” মঙ্ধে পদন্ধ় ধৌত করিবে। 

প্লামোদরায় নমঃ” মঙ্তরে মন্তকে জল প্রোক্ষণ 

করিবে। “বাস্ুদেবায় নমঃ” মন্ত্রে তর্জনী, মধ্যম] 

ও অনাম। অন্ধুলির অগ্রভাগ ঘারা মুখ স্পর্শ 

করিবে। “সন্কর্ষণায় নমঃ” ও “প্রহায়ায় নমঃ” 

মন্ত্র ঘর! দর্ষণ ও বামনাসাপুট অঙুঠঠ ও 

তঞ্জনী অঙ্গুলি দ্বার স্পর্শ করিবে। “অনিক্ষদ্ধায় 

নম ও "পুরুষ্ত্মায় নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণ ও 

ঝামনেত্র অনুষ্ঠ ও মধ্যমী অঙ্গুলি দ্বার স্পর্শ 

করিবে। "অধোক্ষজায় নমঃ ও “বৃনিংহায় নম 

মঞ্রে দক্ষিণ ও বাম কর্ণ অঙুঠ ও অনা(মক! অনলি 

বার! স্পর্শ করিবে। *অচ্যুতায় নমঃ" মঞ্জে নাভি- 
দেশ অনুষ্ঠ ও কনিঠ! অঙ্গুলি বারা স্পর্শ করিবে। 

প্জনদিনায় নমঃ” মন্ত্রে করতল দ্বার! বক্ষঃম্পর্শ 

করিবে। নউপেম্্রা় নমঃ” মন্ত্রে র্বাঙুলিয় অগ্র 

দ্বার! মণ্তক স্পর্শ করিবে। প্হরয়ে নমঃ ও 

প্র নমঃ, মন্ত্রে দক্ষিণ ও বামবাহু সর্বা 

সুতির অগ্র বার! স্পর্শ করিবে। রামানগ রায় 

তক্তিশাস্ত্রোজ বিধি বাতীত অগ্ত ব্্ণাপ্রমধর্শের 
বিবিপ্ত গান ও তপণাদি করেন নাই) :-রাষ 
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রগিকতক্ত হইলেও ' তক্তিশান্োক্ বিধি আচগণ 

করিতেন, ইহা পিদ্ধ হইল” অন্থ। স্যধাবিধি 

প্রান” এই পরার মিথ্যা হয়। মতএষ ভক্তি 
শাগ্থোন্ত বিধি সকলের অবস্ত আচরনীয় | :: 

তারে দেখি, রাঙানঙ্দরকে দেখিয়া । 
মিলিতে, মিসন করিতে । উঠি ধায়, 

উঠিয়। ধ|বিত হয়। 'তথাপি, যদিও 

মহাপ্রভুর অতিশয় মিলনের উৎকণ্ঠ। 
হইয়াছে, তাহ। হইলেও মনে পৈর্যযাব- 
লম্বন কৃরিয়। অবস্থিতি করিলেন। 

আইল, আমিলেন। অপূর্ব গুবীন ॥৬। 

(৬২ পা) পশুর্যযশত **."**্কত্বর্ণ ॥৮ 

এই এম হইতে ৯মপয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। 

রামানন্দ প্রভুকে কিরূপ দেখিতেছেন, 

তাহ। বলিতেছেন,নূর্যযশত” ইতি । সুর্যা- 

শত-সমকান্তি, শত শত নুর্যাতুলা অঙ্গের 
কাস্তি। অরুণ বদন, লালবর্ণের বন্ত্র। 

স্ুবলিত, যে অঙ্গ যেমন গঠন হইলে 

সর্ব সুন্দর হয়, মেই অঙ্গ. সেইরূপে 

গঠিত.। অপূর্না দর্শনই চমৎকারের হেতু । 
“উঠি প্রভু ॥* প্রভু গাত্রোথান করিয়। 
রায়কে বলিতেছেন, উঠ উঠ, রুষ কষ 

বল। রায়কে আলিঙ্গন করিবার জন্চ 

উৎ্কঠায় উঠিতে ত্বরা করিতেছেন । 
'তথ।|পি* ইতি । রায়কে জানিয়াও 

প্রভু জিজ্ঞানা! করিলেন, তোমার নাম 
কি রানানন্দ? রায় কহিলেন, “মেই 

হও" “অর্থাৎ হী, আমারই নাম রামানম্দ 
রায়। দান শুদ্র মন্দ অর্থাৎ আমি শুদ্র: 
দাস*শুদ্র দাসও ভাল হয়, আমি তাহাও : 

. নহি, তদপেক্ষা ও মদ । ইহা দৈহন্তাক্ি । 
জানিবেন। পেদাবেলে১েমেরক্সাবেছে 

এআ 

' জ্রীষ্ীচৈতগ চরিহাস্ ৪) [ সপ্ত পরিচ্ছেদ 

হই জনই 'আনন্দে জার্মহারা হইলেন। 

শ্বাতাবিক প্রেম? ইতি 1৯০ছুই জন "পয 
শর সপ প্রান্ত হইয়া উভয়ের" হদয়ে 
স্বাভাধিক" অর্থাৎ  অহজ প্রেম? ধাহ। 
কোন দিন সাধনে লাভ করেন, নাই, 

যাহা উভয়ের নিত)ই বিরাজমান, ফলতঃ 
স্বতঃসিদ্ধগ্রেম হৃদয়ে উভয়ের অভি- 

ব্যক্ত হইল। দুই জন দুই জনকে আলি" 

গগন করিয় উভয়ের অ]নদ্সাগরে জ্ঞান 
ডুবিম়্া, গেলে. অচেন্তন, হইয়া, ভূমিতে 
পতিত হইলেন।, ইহাতে :গ্রলয়নামক 

মান্বকভাব প্রকাশ পাইল। 'ত্বস্ত হ্েদ" 

ইতি। গদ্গদকষবর্ণ অর্থাৎ শ্বরতঙগ 

নামক সাত্তবিকভাব। অষ্টসাত্বিক এক" 

কালে উদিত হওয়াতে সুদ্গীণ্ত সাস্িক 
হইয়াছে ॥ 4৯৭ 

(৬২৬৩ পা) “দেখিয়া *** ১৮ ১, 
লাগিলা ॥* এই ১ম পয়ারের ভাবার্থ 
সরল। দেখিয়া, প্রভু ও রামানন্দের 

ভাবাদি দেখিয়া । ব্রাক্ষণগশের চমৎ- 
কারিত। এবং পরস্পরের বিচার “এইত 

সরযামী" পর পয়ারে বলিতেছেন । এই 

নর্যাগির অঙ্গে ব্রদ্ম তুল্য কান্তি প্রকাশ 

পাইতেছে, ইনি শুদ্রকে আলিঙ্গন করিয়। 

রোদন করেন কেন? ইহাই ব্রাহ্গণ- 

গণের আশ্চর্য্যতা | “এই* ইতি । আমা- 
দের এই মহারাজ রায় রামানন্দ মহা 

পণ্ডিত ও গম্তীর। ইনিও অন্যামির 

স্গর্শে মত হইয়] অস্থির হইয়াছেন। 

ইছার ..প্রতি.কারণ কি বুবিতে: পারি” 
তেছি ন।। "বিচার, করিতে লাগিলেন । 

“এইসত" ইন্চি। ব্রাক গণের, ভক্তি 



মধযলীল!। ] গ্লেকের ও পয়ারের ভাবার্ঘ। ৯৩ 
উট 

তত্বের বোধ না থাকায়, তাহারা এই 

প্রকারে যনে মনে ভাবিতেছেন, কিন্ত 
কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন ন]1। 

পয়ারের শেষে মন শব্দ রহিয়াছে, 

তাহার অর্থ মনে। বিজ্ঞাতীয় লোক 
অর্থাৎ তাহার1 ভক্তিতত্ব জানেন না, 

বলিয়। বিজাতীয়। কৈল স্বরণ, ভাব 
নন্বরণ করিলেন; স্বভাবতই জুদয়ে 

£চতন উঠিতেছিল। মেই মময়ে ভাব 

মম্বরণ করেন ; জানিতে হইবে, নচেও 

অচেতনে ম্বজাতীয় বিজাতীয় লোক 

জানাযায় শা। তস্য, ম্বভাবস্থ ॥ ১০ | 

(৬৩ পা) প্গার্বভৌম*, '**্চানুষা- 

জনম ॥* এই ১১শ ও ১২শ পয়ারের 

ভাবর৫। মিলিতে তোমারে, তোমা 
মহিত মিলিবার জন্য! করিল যতন, 
বঙ্যত্র করিয়া বলিয়া দিয়াছেন । 
তোমা মিলিবাষে। শ্োমার সহিত্ত 

মিলন করিতে। এণা, গেদাবরীতীরে। 
করেন ভূতাজ্ঞান। আমাকে দাম বলিয়! 

জানেন। পরোক্ষেও, অসাক্ষান্ডেও। 
মোর হিতে, আমর হিত নিষয়ে। 

াবধান। বিচক্ষণ ॥ ১১১২ | 

(৬৩ পা) “মার্দভৌমে"** **তার 
ঘর ॥* এই ১৩ ও ১৪ পয়ারের ভাবার্থ। 

মার্ধভৌমের প্রতি যে আপনার রুপা 
হইয়াছে, তাহার এই চিহ্ন (লক্ষণ )। 
যদি বল, সেই লক্ষণ, কি? তাহা 

অস্গূ শু” ইতি পর পয়ারে বলিবেন। 
ভট্টাচার্যের প্রত্তি যে আপনার পা 
হইয়াছে”েই কপার অধীন হইয়। অর্থ।ৎ 

কপাপাজের বাক্যানুরোধে, অস্পশ্য 
$০ 

আমি, আমাকেও আপনি ম্পর্শ করি" 
লেন। আমি (রযানন্দ) যে স্থর্শ- 
যোগা নহি, তাহার কারণ 'বলিতেছি। 
“কাহ! তুমি” ইতি। শদ্রাধম অর্থ/ৎ 
অন্থ শুদ্ধ নাজারও কোনদিন বিষয় ত্যাগ 
হইতে পারে, কিন্ত, আমি তীঙ্গাদের 
অপেক্ষাও হীন, আমার বিষয়ত্যাগ ও 
আপনার দর্শন বা স্পশন অমস্তব। 
“মোর” ইতি । আমাকে দেখিতে আপ- 
শাকে বেদ নিষেধ করেন অর্থাৎ শুন্র- 
দর্শন সন্ন্যাসির নিষেধ । দর্শনের কথা 
দূরে থাকুক, আপনি আমাকে স্পর্শ 
করিলেন। তাহাতে বেদবাকাকে 

(তয় বা আমাকে ঘ্বণাও করিলেন না। 

ফলত মঙাঠাছু লের্দবাকা লঙ্ঘন করেন 

নাই। বর্ণ শ্রমধর্্ধ মহ্বন্ধের বাকা লঙ্ঘন 
হইলেও ভক্তিস্বপ্ষীয় বেদবাক্ায লঙ্ঘন 

হয় নাই; পরন্ত তাহার পালনই হই- 

যাছে। ভক্তকে দন বাল্গর্শন করিতে 

লেদ বোথাও নিষেধ কুরে নাই। 
“ছে |মার” ইতি । নিশ্দ্যকর্ম, দিশনীয় 
কর্ম । এখানে রানকে মহা গিতুর স্পর্শন, 
নিন্দনীয় কার্য নহে । ইহা দৈন্যোক্তি। 
কোন কোন স্থানে ঈশ্বরের রূপা ঈশ্ব- 
রকে নিন্দনীয় কার্ধয করাইলেও, সেই 
রূপা তাহার ভূষণন্থ্ূপ ; দোযাবছ 
নহে। কারণ, তাদুশ কার্যে শ্রীভগ* 

বানের বা রুপার স্বাতভ্র্াই একাশ 

পায়। ইহা, এইস্থানে। তেঞিঃ সে, 

সেই হেতু । 'মহান্ত ইতি । মহান্- 
গণের স্বভভাবই এই যে, তাহারা পামর্ 
উদ্ধারের জন্য পামরগৃহে গমন কয়েন। 
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মহান্তগণ গিজকার্যনাধনে তথায় গমন 

করেন না। মহান্ত শব্দের অর্থ ভগবান 

ও তাহার ভক্ত । জীব-নিস্তীর করা 

ভগবানের স্বভাব, এ স্বভাব ভক্তেও 
লঞ্চারিত হয়। উভয়ের স্বভাব এক 

বলিয়াই ভগবানের শ্বভ/ববর্ণন-গ্রাসগে 

মহান্ত শব্দ গ্রায়ে।গ করিলেন ॥ ১৩১৪ ॥ 

(৬৩ পা) “মহদ্বিচলনমিতি |” এই 

শ্লে।কের তাৎপধ্য। “মহাম্তম্বভাঁব* এই 

পয়ার প্রমাণ এই শক্রেক বামানন্দ রায় 

মহাপ্রভূকে বলেন। 

গ্রীনন্দ মহারাজ গর্গমূনিকে বলিতেছেন, হে 

ভগবন্, অর্থাৎ ষটটডবর্্য পুর্ণ অর্থে ভগবান্ নহে। 
তথাহি বিষুঃপুরাণে।_ 

পউৎপত্তিং গ্রালয়খধেন ভূচানামাগতিং গতিষ্। 

বেত্তি বিদ্যামনিগ্য। স বাঁচ্যো ভগবানিতি ॥৮ 

জগত্তের উৎপন্তি, লয় ও প্রাণিগণের জন্ম, 

মৃত্যু, বিগ্চ। ও ক্সাবিদ্। এই ছয়টিকে ধিনি জানেন, 

তাহাকেও ভগবান্ বল! যাঁয়। শ্রীকৃষ্চসেব! ও 

তনিষ্ট। দ্বার! মহতগণের হৃদয় পূর্ণ ঃ সুতরাং পূর্ণের 

অস্থত্র গমনেয় কারণ অর্থ স্বার্থ থাকিতে পারে 

ন1া। অতএব গৃহস্থ পামরগণের গৃহে পানর- 

উদ্ধার জন্তই গমন করেন। যদ্দি বল, মঙ্গলের 

এয়োজন গৃহস্থগণের, সুতরাং তাহারাই সাধুর 
আশ্রমে যাইয়। মঙ্গল গ্রহণ করেন না কেন? 

তছুত্তর। প্দীনচেভসামিতি।” অর্থাৎ গৃহিগণ 

ধুহিক ও পারলৌকিক পুত্র ও কলত্রাদিরূপ 

শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকায় গৃহত্যাগ করিয়। তাহারা 

সাধুর আশমে যাইতে পারে না। সেই হেতু 

সাধুগণই তাহাদের গৃছে যাইয়৷ তাহাদের মঙ্গল 

সাধন করেন। অতএব আপনার ন্যায় সাধুর 

, আম।র গৃহে আগমন উচিতই হইতেছে ॥ ৩॥ 

(৬৩ পা) “আমার সঙ্গে ' তোমার 

দর্শন ॥* এই ১৫ হইতে ১৭ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল। মহজ্রেক, অনেক। 

পর পয়ারে দ্রবীভূত মনের অনুভাব 

অর্থাৎ চিহ্ন বলিতেছেন, প্কৃষ। কৃষ্ণ” 

ইতি। আকুতে, আকারে । প্রক্ুতে, 

স্বভাবে । আনের কা কথা, অন্থের 

কথ! কি বলিব। মায়াবাদী, বিনর্তবাদী 
অর্থাৎ জীবই ব্রহ্ম, জগৎমিথ্যা, এরূপ 

বাদী। এইটি মহাগুভুর দেন্ঠোক্তি। 
এই জানি, আমাকে শায়াবাদী জানিয়া। 

হৃদয়শোধিতে অর্থাৎ মায়াবাদকে ত্যাগ 

করিয়া ভক্তিতত্ব জানাইতে। তারে, 

বৈদিক ব্রাঙ্গণকে ॥ ১৫-১৭ ॥ 
(৬৪ পা) “রায় কহে'*' "**বিষু 

ভক্তি হয় ॥” এই ১৮ হইতে ২০ পয়ার 

পর্যযশ্ ভাবার্থ। শোধিতে। পবিত্র 

করিতে । করহ মাঞ্জন। পবিত্র কর। 

তবু, তথাপি। মেই বিপ্া, বৈঝ্ব 

বৈদিক ব্রাঙ্গণ। রহঃস্থানে, নির্জন- 

স্থানে । “গভু কহে পড় শ্লোক” ইতি। 

মহাএাভু রাম!নন্দ রায়কে বলিতেছেন, 
সাধ্যের অর্থাৎ উপায়রূপ পুরুষার্থের ; 

নির্ণয় অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক। শ্লোক পড় 
অর্থাৎ পাঠ কর। শ্লোক পাঠ কর 
বলিবার তাত্পর্যয এই যে, প্রমাণ মহিত 

পুরুষার্থ বল। 
ধর্ম ও নর্থ এই দুইটি উপায়নবপ পুরুষার্থ এবং 

কাম ও মোক্ষ এই দুইটি ফলরূপ পুরুযার্থ। 

ইহার মধ্যে মহাপ্রভু ফলরূপ পুরুষার্থের প্রশ্ন 

করেন নাই; আবার উপায়রূপ পুরুষার্থের মধ্যে 

অর্থরূপ পুরুষর্থ ব্রিজ্ঞ/সা করেন নাই। কেবল 

ধর্মরপ পুরুষার্থ কি, তাহা! প্রশ্ন করিয়াছেন। 

যদি বল, তাহা কিন্নপে জানা গেল? তহ্তর, 

ধর্দরূপ পুরুযার্থ প্রশ্নের উত্তর হওয়াতে, ধর্দরূগ 



মধালীলা |] 

পুরুষার্থের প্রপ্নই সিদ্ধ হইতেছে । অতএব পুরু- 
ধের প্রয়োজন যাহাতে নিণীত হইয়াছে, এরূপ 
একটি শ্লেরক মহাপ্রভু পাঠ করিতে বলিলেন। 

রামানন্দ রায় বলিতেছেন, স্বধর্্ম- 

আচরণে (অনুষ্ঠানে) বিষুণতে ভক্তি হয়। 
অতএব দ্বধর্থ-মাচরণই উপায়-রূপ 
পুরুা্থ । 

্বধর্্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্থা ও শৃদ্র এই 
চারিজনের বর্ণোচিতধন্খ এবং গৃহস্থ, ক্রহ্গচর্যা, 

বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের আশ্রমো- 

চিতধন্ম অর্থাৎ ত্রাঙ্গণের বেদাধায়নাদি ও গৃহস্থের 

গৃহপাঁলনাদি গ্রন্থৃতি। উক্ত স্বধর্মাগুষ্ঠানই 

পুরুষের প্রয়োজন অর্থাৎ সাধ্য। শ্বধর্মীচরণই 

নিষুভক্তি। ইহাকে আরোপমিদ্বা ভক্তি বলে। 
বর্ণাশ্রমধর্ণ পুরুষের একটি প্রয্জোজন হইলেও উহা 

বিষুভক্তি নহে। তবে যে ভক্তি বলিয়াছেন, 
তাছ! বর্ণাশ্রমধর্ম্নে ভক্তির আরোঁপমাত্র। সন্দেহ 

হইতে পারে, শ্বধর্্ম(চরণ যদি ভক্তি ন। হয়। তবে 

স্বধন্মে ভক্তির আরোপ করেন কেন? তথুত্তর, 

ধাশ্বিক পুরুষেরই ভক্তি প্রাপ্তির সম্ভাবন|। 

অতএব ভক্কি গ্রাপ্তির সন্তাবনায় ভক্তির আরোপ 

কর! হইয়াছে । ভক্তি কেবল ভক্তসঙ্গেই হইয়া 

থাকে। ভক্সঙ্গ ব্যতীত স্বধন্ম বা অনা কোনরূপ 

পুণ্য দ্বার। ভক্ষিগ্রণ্তি যে ষে বচনে পাওয়া যায়, 

তাছ! কেবল, ভক্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনায় পরম্পর!- 

রূপে কথন কখন ভক্তিপ্রাপ্তির কারণ বুঝিতে 

হটবে,নিশ্চয় কারণ নহে । ভক্তসঙ্গই ভক্কিপ্রাপ্তির 

নিশ্চয় কারণ। ফলতঃ শ্বধন্মাচর্ণ আরোপসিদ্ধ। 

তক্তি। এই প্রশ্নোত্তরে অধিকারির ভেদ'ও দেখান 

হইতেছে জানিবেন। ১৮:২০ ॥ 

(৬৪ প।) পবর্ণশ্রমেতি।” এই 

চতুর্থ প্লোকের তাৎপর্য গ্লোকার্থে গ্রকাশ 

আাছে। শ্বধর্ম্ানুষ্ঠানই বিষুঃভক্তি তৎ- 

প্রমাণ এই শ্লোক | ৪॥ 

প্লোকের ও পয়ারের ভাধার্ঘ। ৯৫ 

(৩৪ পা) “প্রভু কহে... ***সাধ্য 
সার ॥” এই ২১শ পয়ারের ভাবার্থ। 
গুভু বলিলেন, রায়, তুমি যে সাধ্য 
বলিলে, তাহা একটি সাধ্য বটে। 

বিশুঃর আরাধন! বা বিষ্ণুভক্তিই সাধ্য বস্ত, 
ইহ! সতা, এবং অজাতশ্বদ্ধ-ব)ক্তির বর্ণাশ্রমাচার 
পালন করিতে করিতে সব্বগুণের স্ুদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গেই চিত্তমালিন্যকর রজঃ ও তমোগুণের নাশের 
পর মহৎসগগাদি দ্বারা ভক্তিলাতের সম্ভাবন। 
আছে, ইহাও স্থির) কিন্তু বর্ণাশ্রমাচার, সাধ্য. 
তক্কির সাক্ষাৎ মাধন ন| হইয়া, পরম্পরায় সাধন 
হইতেছে। ন্থৃতরাং উহাকে অন্তরঙ্গ সাধন ন! 
বলিয়া, বাহা ( বছিরঙ্গ ) সাধনই বলা হয়। অত- 

এব উক্ত গ্নোক দ্বার! সাধোর নির্ণয় ন! হইয়া 

| মাধনের নির্ণয় হইল। সাধনের নির্ণয়ে সাধ্যের 

নির্ণয় স্বীকার করিয়। লইলেও, অতীষ্টমিদ্ধি হই- 
তেছে না, কারণ উক্ত বিষণপুরাণের প্লোক দ্বার! 

যে মাধনের নির্ণয় হইল, তাহাও বহির্গ সাধন- 
মান্ অর্থাৎ সামান্ত সধ্য। যেহেতু স্বধর্মটি শ্রেষ্ঠ 

ধশ্ম নৃছে ও স্বরূপসিদ্ধ! ভক্তি'ও নহে। 

এই সাধ্যের আগে কহ অর্থাৎ ইহ! 

হইতে শ্রেষ্ঠ মাধ্য যাহ|, তাহার প্রামাণ 
মহিত গ্রোক পাঠ করন ইহ। কর্ধুমিশ্রা 
আরোপমিদ্ধা ভক্তি। 

রায় কহিলেন, শ্রীরুষেে কর্মার্পণ 

মাধ্যম|র অর্থ।ৎ পূর্বোক্ত নাধ্য হইতে 

শ্রেষ্ঠ । বর্ণাশ্রমাচারকারি হইতে কৃষে। 

কম্মার্পণকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। 

প্রথমতঃ কর্ম ছুই প্রকার; শান্ুতঃ ও 

স্বভাবতঃ| দ্বভাবতঃ বর্ম আধার ভ্বিবিধ; 

পুণ্যকর্্ম ও পাপকর্মা। তন্মধ্যে গাপকর্ধের ফল 

নি্গে গ্রহণ করিয়া, আর সকল বন্দমফল শ্রকু্চকে 

অর্পণ করার নামই বর্শপণনূপ সাধ)। ইহাও 



৪৬ 

কর্ধা্রনরূপ মধ্য দ্বিবিধ, মটকতব ও অকৈতব। 

কর্মছিদ্র-নিবারণে গ্রীকষ্চে যে কর্ণ, তাহ। 

সকৈতব এবং শ্রীকষের প্রীতির জহঃ দে কর্মফল 

ত্যাগ, তাহ! অকৈতন। রায় মহাশয় অকৈতব 

কর্মফল ত্যাগকেই সাধ্য বলিতেছেন। কারণ, 

ইহা! হইতেই ভক্তিগ্রাপ্তির অধিক সন্তাবন। 

আছে। ককর্পর্ণসাধ্য যদিও ভক্তিগ্রাপ্তির 

নিশ্চয় কারণ নহে, তথাপি ভঞ্জিলান্তের অধিক 

সপ্তাবন! থাকায়, ইছাকে একটি সাধ্য স্থির কর! 

হইয়াছে । অতএব শ্রীকুষে কর্মফল ত্যাগ সাধ্টি 

কর্মাণরূপ। আরোপসিদ্ব। ভাক্তিই হইতেছে ॥২১। 

(৩৪ প।) “্যৎকরোষীতি । এই 

শ্লোকের তাৎপর্য নোকার্থে প্রকাশ 

আছে। গীতার এই শ্লোকটি পাঠ করি- 

বার, রায়ের অভিপ্রার এই»,_- 

শ্রীভগঝানের আজ্ঞাবোধে বা কর্তব্যবোধে 

বিষুপুরাগোক্ত বর্ণাশ্রম!চার-পরিপ।লন সাধ্যতক্তির 

বহিরঙ্গ সাধন। কারণ, উহ! ফলকামনারগিত 

বলিয়। উল্লু হইলেও ফলের গ্রঠি আগ্রহরহিত 

ন! হওয়ায়, উহ! ,মুকাম তুলা, সুতরাং কঠোর) 

কিন্ত গীতোক্ত কর্ম বাঁ কর্দঈযোগ সাধ্যভক্তির- 

অন্তয়ঙ্গ সাধন, কারণউহ ফলের প্রতি দৃষ্টিরহিত, 

আগ্রহরহিত হওয়ায় নিষ্কাম, অতএব হৃদ । উক্ত 

কর্মের ফল) কর্মের লহিত প্রি ভগবানে 

অর্পত হওয়ায়, উহ! সাধ্যভক্তির অন্তরঙ্গ দাধন 

হওগাই সঙগত ॥ ৫॥ 

(৬৪ প।) “প্রভূ কহে""* ***ভক্তি 

লাধানার ॥* এই ২২শ পয়ারের ভাবার্থ। 
প্রভু বলিলেন, ্ীরুষে কন্মার্পন লাধ্যটি 

একটি সাধ্য হইলেও, উন কন্মীর্পশরূপা 

আঁরোপশিদ্কা ভক্তি হওয়ায়। উহ্বাও 

বাহ মধ্যে গণা হইতেছে। 

কণ্দর্পণ ছুই প্রকার; ভগবতগ্রীণনরূপা 

শ্্ীপ্নীচেতগ্যচরিতাসৃত ৷ 

উপাস়্রূপ পুরুষার্থ এবং আরোপনিস্কা ভক্তি। 

[ অষ্টম রিচ্ছেদ। 

কর্শার্পণ ও শ্রীকষচে কর্মফলত্যাগন্পৎর্ধার্পণ। 

ভক্তির অন্তরঙসাধন ভক্তিই হওয়া উচিত। 

রুষ্ণর্পিত বর্ও কর্ণই, ভক্তি মহে। কি ভগ. 

বানের আজ্ঞাবোধে ব! কর্তব্যবোধে অনুঠিত বন্ম- 

ফলের প্রতি দৃষ্িঘুক্ত বর্ণাশ্রম"আচার পালনরূপ 

কঠোর সকাম কর্ম; কি ফলের প্রতি লক্ষারহিত 

কৃষ্ণার্পিত হগ্ত নিষ্ষাম কর্্মযোগ উতয়ই কর্ণ, 

উদ্ভয়ই আরোপসিদ্ধ! ভক্তি; শুদ্ধ! তক্তি নছে। 

উক্ত উভয়বিধ কর্ম, ভক্তির স্তায় চিত্তগুদ্ধিকর 

হওয়া, ভক্তির আকারে দৃষ্ট হয়। অতএব ভক্তি 

ন। হইয়াও, ভক্তিত্বের আরোপ হেতু ভক্তি নামে 

কণিত হয় বলিয়াই, উহাদিগকে আরোপসদ্ধা 

ভক্তি বল। হয়। আরোপনিদ্ধ1! ভক্তি কখনই 

পরমপুরুষার্থের অন্তরঙ্গ সাধন হইতে পারে ন|। 

কর্ম সকল ভগবানে অর্পণ করাতে নিফাম শ্বধর্ম- 

পর হইলেও বাহ মধ্যে গণ্য হইত্েছেন। কারণ 

কর্তব্যজ্ঞান এখনও ইহাদের অন্তরে বদ্ধমূল রহি" 

য়াছে। যতক্ষণ পধ্যন্ত “আমার কর্তব্য আমি 

প।লন করিতেছি এই জ্ঞান রহিয়াছে, ততক্ষণ 

পর্যন্ত প্রেম অর্থাৎ বিশুদ্ধ! ভক্তি বা! তৎফণ 

লাভের আশা সুদুরবর্তিনী। ইহার! পাযুজ্যমুক্তি 

পর্ধ্যন্তেরই অধিকারী । তবে সক।ম স্বধর্মগর হইতে 

ইাদিগের এইমাত্র অধিক লাভ যে,ইহাদের মুক্তি 

ভপেক্ষারৃত সত্বরেই হইয়। থাকে । যথা, 

সলনস্তি যতয়ঃ সগ্চে। যুক্তিং জানপরাঃ হি যে।” 

“্ধাহার। কামনার অবিঞ্চিৎকরতা! বুঝিয়। 

নিষধাম ন্বধর্ণে যত্বব/ন্ হয়েন, তাহারা সন্তই মুক্তি 

লাভ করেন। 

অতএব ইহ] অপেক্ষ। যাহা অন্তরঙগ 

মাধন তাহ! বল। 

রায় কহিলেন, "শ্বধর্্মত্যাগ” ইতি । 

স্বধর্দত্যাগরূপ যে ভক্তি, তাহাই শ্রেষ্ঠ 

সাধা। নু 

কর্মত্যাগ ছুই প্রকারে হইতে পারে, এক 



মধ্যলীল। |] 

কর্মাধিকার নিরগ্ত হইলে কর্ণত্যাগ; অপর 

অনধিকায়ে বর্মত্যাগ। কর্ম আর ধর্ম এক 

ক । উক্ত ছুই প্রকার কর্ণ ত্যাগ পূর্বক তক্তি 

কর! যাইতে পারে। বদি বল, তম্মধো এই পয়।রে 

রায় কোন তক্ষিকে সাধাদায় বপিত্েছেন? 

তদুত্তর, কর্ধুত্যাগের অনধিকারে কর্মত্যাগপূর্ব্বক 

তক্তিকেই শ্রেষ্ঠ সাধ্য বলিতেছেন। তাহার প্রতি 

কারণ এই ঘে, অধিকারী ব্যক্তি কর্্মতযাগ পূর্বক 

ঘদি ভক্তি করেন, তবে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি হয়। 

তাহাকে মহা প্রভূ বাহ বলিতে পারেন না এবং 

তাহার উপরে সঙ্গসিদ্ধ। তক্তিও বলা হইতে পারে 

না। ইহার পরে গ্রশ্নের উত্তরে দজসিদ্ধ! তক্তিই 

বলিয়াছেন। সুতরাং অনধিকারে কর্ধত্যাগপূর্ববক 

ভক্তিই এখানে সাধ্যমার। এই সিদ্ধান্তে সন্দেহ 

হইতে পারে,জনধিকারিকে কর্ধত্যাগের বিধি শান্ত 

দিতে পারেন না। কারণ, বিধি দিলে অনধি- 

কারীও থাকে না । তহুত্তর, অনধিকারে বিধি 

দেন নাই )*্তবে কি না, অপ্তত্ব নিবন্ধন অর্থাং 

শান্তা ন| জানিয়। রাগবশতঃ কর্মমতা।গণূর্ববক 

প্রীকৃষে ভক্তি করিলে, মেই ভক্তি পূর্বোক্ত সাধ্য 

হইতে শ্রেষ্ঠ সাধ্য হইবার বাধক নাই। উক্ত 

প্রকার সাধ্যের সাধকই অনেক পাওয়! যায়। 

তথ! শ্রীহরিতক্তিবিলাসে।-, 
গ্মৎকর্ধকুর্বতাং পুংসাং 
ক্রিয়ালোপো! ভবেদ্ যদি। 
তেষাং কর্ম ণি কুর্বান্তি 
তিআ্রকোটো। মহর্ষয়ঃ ॥* 

তগবাঁন্ বলিতেছেন, যাহার! আমার ভজন 

করে, তাহাদের যদি ক্রিয়ালোপ হয় অর্থ।ৎ বর্ণা- 

শ্রযে।চিত ধর্ম নষ্ট হয়, তবে তাহাদের প্রতিনিধি 

হইয়। তিনকো।টি মহর্ষিগণ তাহাদের কর্প ব| ক্রিয়| 

করিয়। দেন। এই প্লোকে প্রমাণ হইতেছে ঘে, 

যাহার অন্ধিকারে বর্দত্যাগ ধরেন, মহ্ধিগণ 

তাহাদের প্রতিনিধি হইয়া কর্ম কিয়! দেন। 

কারণ, কর্-নিবৃত্যাধিকারে কর্মের প্রতিনিধির 

প্রয়েজন নাই। তথাহি ভাগবতে।_. 

লোকেগ:৩ সমস শব । 

“ত্যন্ত। প্বধর্শুং চরণাদুজং হরে- 
ভতয়পক্কোহখ পতেত্ততো। যদি । 
যত্র ক বাভদ্রমভূদন্ত কিং 

কোবার্থ আপ্ডে। ভজতাং শ্বধন্মতঃ ॥” 

বধর্মন ত্যাগপূর্ব্বক যে বাক্কি শ্রীকজের ডজন 

করেন, তার যদি ভঙনের অপরিপাকে মৃত্যু হন্ন 

ব। সে পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহাতে কি তাহার 

অমঙ্গল হইবে? কখনই ন|, অর্থাৎ অপঃপতনাদি 

হইলেও, "গাঁহার ভক্তিবাঁননা নষ্ট হইবে ম1) 

নুতরাং অমঙ্গল হইল না| আর ্বধর্-মুষ্ঠান 

করিয়! কে কবে পুরুষার্থ লাভ করিয়!ছে? অর্থ।ৎ 

করে নাই। অধিকারে কর্মমত্যাগ পূর্বক হরি- 

ডজনে অমঙগলের আঁশঙ্ক(ই আদিতে পারে না। 

এই নকল বিচারে নিষ্পন্ন হইতেছে, যে অনধি- 

কারী বাক্তিও কর্ধত্যাগ করিয়া কৃষ্ণতজন করিলে 

তাহাও এক প্রকার সাধ্য । উক্ত সাধোর প্রমাণ- | 

বম পআজ্ঞায়ৈবেতিশ ও "সর্বধর্মীনিতি।” যাহ! 
নিবে উদ্ধত করিয়াছেন তাহাঁতেও এক গ্লোকে 

বিচারপূর্বাক কর্শত্যাগ প্রমাণিত হইতেছে। 

কর্ম নির্বোদে কর্মমত্যাগ হইলে বিচার বা কৃষ্ণের 

আল্ঞার অপেক্ষা! নাই। এই হেতুই পায় মহাশয় 

দধর্ম ত্যাগ পূর্বক ভক্তিকে সাধাসায় বলিয়াছেন। 

দ্ধাবশতঃ শবধর্ত্যাগ হলেও স্বরূপ তাগ হয 

ন! বলি, ইহ1 কর্মমিশ্রা সঙসিদ্ধাভক্তি ॥ ২২॥ 

(৬৪1৬৫ পা) £আজ্ঞায়ৈবেতি” ও 

'ম্বপর্দানিতি" এই ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকের 

তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

স্বধন্মত্যাগ গ্রামাণ এই প্লোক দুইটি । 

এই শ্লোক পাঠ করিবার অভিপ্রায় এই, 

সাধবের দৃঢ় দ্ধ! ন! হওয়া! পর্যন্ত গর 

চরণ ও আচরিত ্বধর্ের ফলার্পণই বর্তব্য। 

পরে যখন দৃঢ় অন্ধ! জগ্মে, তখন ্রীতগবাদে 

শরণাপয় হইয়। তছুপাদষ্ট কর্মও ত্যাগ করিয়া 

থকেন॥ ৬.৭ ॥ 



৯৮ শ্ীহীচৈতগ্কচরিতাম্বত | [অষ্টম পরিচ্ছেদ । 

(৬৫ পা)পপ্রভু কহে'*লাধ্যনার ।” 

এই ২৩শ পয়ায়ের ভাবার্থ | প্রভু কহি- 
লেন, কর্ম বা স্বধর্্ের ফল গ্রীরুষে 

অর্পিত হইলেও ফলার্পণ দ্বার শরণাপত্তি 

হয়, উহা গুদ্ধা নহে। কারণ, উহা 

এঙ্গনদ্ধা। 

জ।নকর্মাধিসঙ্গ দ্বারা ভক্তি সিদ্ধ হইতে 

পারিলেও উহ! সাক্ষাৎ ভক্তি নহে । শরণাপত্তিতে 
দুঃখনিবারণের তাৎপর্যয থাকায়, সাধক ছুঃখ- 

নিবারণার্থই ভগবানের শরণাপন্ন হয়েন বণিয়, 

উহ্! উত্তম! ভক্তির মধ্যে গণা হইতে পারে না। 
জ্ঞান ও কর্মের আবরণরহিত, অন্ত কামনাশূয 

ভক্তিকেই উত্তম ভক্তি বল! যায়। শরণাপত্তি 

গ্রকারাস্তে জান ও কর্মের আবরণ শুগ্ত হইতে 

পরিলেও দুঃখনাশে তাৎপর্য থাকায় অন্য কামন!- 

রহিত হইতে পারে ন।। ইই(র। ভক্তমধ্যে গণ- 

নীয় হইলেও, ইহাদের ভক্তির সহিত কিঞ্চিং 

কর্ধের মিশ্রণ থাকায়, ইছারাঁও বাহা'বলিয়। পরি- 

ত্যঙ্য হয়েন। 

অতএব ইহ অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বল। 

রায় কহিলেন, কশ্মমিশ্রা মঙগসিন্ধা 

ভক্তির দুঃখনিবারণে তাৎপর্য) থাকায়, 

ইহা উত্তমা ভক্তি মধ গণ্য না হইলে, 
তদপেক্ষা জ্ঞানমিশ্র! ভক্তিই শ্রেষ্ঠা। 

কারণ, উহার দুঃখনিবারণে তাৎ্পর্য্য 

দৃষ্ট হয় না। যেহেতু জঞানমার্গে ব্রহ্ধ- 

স্বরূপ-সন্প্রাপ্ত-ব্যক্তির ব্লেশ ও কম্জফলের 

কামন। দৃষ্ট হয় না। অতএব ইহাই 

অন্তরঙ্গ মাধন ॥২৩॥ 

(৬৫ পা) “্রঙ্গভূত' ইতি । এই 
প্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। জ্ঞানমিশ্রাভক্তির গুমাণ এই 

নোক। ইহার অভিপ্রায় এই, 

জ্ঞানমার্গে সুখ ও হঃখ বাস্তব নহে। ক্লেশ- 
কর্মা।দি বিপাকেয় কামুন। ন! থাকার, শুদ্ধচিত্ত 

বাক্তি ব্রদ্ধ ব্যতীত জগ্ত বস্তর জন্য শোক 

কামন! ন| করায় ইনিই শ্রেষ্ঠ হইতেছেন। জ্ঞান- 
মিশ্রা ভক্তি দ্বারাই পর! ( উত্তম ) ভক্তির লাভ 

হয়। অতএব জ্ঞানমিশ্! ভক্তি পূর্ব্েক্ত উপায় 
রূপ পুকুষার্থ নকল হুইতে শ্রেষ্ঠ উপ!য়। যে 
হেতু পূর্বোক্ত ভক্তি মকলের অনুষ্ঠানে এই ভক্তির 

উদয় হয়। অতএব জ্ঞানমিশ্া ভক্ষিই উত্তম! 

ভক্তির সাক্ষাৎ সাধন ব1 শর্ট সাধ্য ॥ ৮ ॥ 

(৬৪ পা)“প্রভু কহে"*'মাধ্যমার |, 
এই ২৪শ পয়ারের ভাবার্থ। প্রভু 
কহিলেন, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি একটি সাধ্য 
মধো গণ্য হইতে পারিলেও জ্ঞানমিশ্রা 

হওয়াতে, উহা জ্ঞানমিশ্রা-সঙ্গনিদ্ধা 

হইতেছে, স্ব্গীপসিদ্ধা হইতেছে না। 
স্তানমিশ্র! ভক্তের সর্বঙই বৈরাগ। কেবল 

ভগবানের ভক্তির মহিমাদি জ্ঞানে কিছু আসক্তি 

দেখা যায়। ইহাতে ছুঃখনিবারণে তাৎপর্যয ন! 
থকিলেও জ্ঞানের আবরণ থাকায়, উত্তম! ভক্তির 
মধ্যে ইহ! গণা হইতে পারে ন|। বিশেষ) কিঞ্চিৎ 
ভক্তি ন৷ থাকিলে কৈবল্য সিদ্ধ হয় না বলয় 

ভক্তির কিঞিৎ মিশণ দেখা যাইতেছে । এই 

ভ্ানমিশ্রা ভক্তিতে কৈবল্য কাঁমন] দৃষ্ট হইয়| 

থাকে । অতএব উহা! কৈবল্যকাথাপর নাম! 

জ্ঞানমিশ। সঙ্গ সিপ্ধ! ভক্তি বলিয়া কথিত হইতেছে। 

জনমিশ। ভক্তিতে জনই অঙ্গী, ভক্তি উহার 

অঙ্গমাত্র। অঙ্গী জ্ঞান, অঙ্গতক্তির সাহাযে ব্রদ্ধ- 

সাক্ষাৎকার ঘর! ভক্তির ফল মোক্ষ সাধন করিতে 

প।রিলেও ভগবত সাক্ষাৎকার ছার! প্রেমরূপ পরম 

পুরুষার্থ প্রধান করিতে পারে না। 
অতএব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেও বাহা 

(বহিরঙ্গ ) সাধন জানিয়। উহার পর 
যাহা, তাহা পাঠ কর, অর্থাৎ ইহা হইতে 
শ্রেষ্ঠ নাধ্য বল। 



মধালীলা।] 

রায় কহিলেন, জ্ঞ।নমিশ্রা ভক্তি যখন 

উত্তগা ভক্তি নহে,তখন জ্ঞানশূগ্ঠ। ভক্তিই 

নকলের শ্রেষ্ঠ সাধা। অন্যকামনাশুন্ 
ও জ্ঞানকন্মাদির আবরণরহিত শ্রবণ- 

বীর্তনাদ্দিরপ1 ভক্তিমাত্রকার্ম। সঙ্গসিদ্ধা 
ভক্তিই শ্রেষ্ঠ । 0. 

ইহা ছুই প্রকার কর্মমিশ্র! ও কর্মজ্ঞানমিশ্র! | 

শরধাপূর্বাক কৃষ্ণের গুণকীর্তন, তৎকথায় শ্রদ্ধা 
পূজায় নিষ্ঠা, স্তবাদিপাঠ, শ্রীকষ্চভজন নিমিত্ত 
তদ্ধিরোধী অর্থের ত্যাগ, শ্রীরষ্ণোদদেশে চন্দন. 
লেপনাদির ভোগ ও পুঝোগলালনাদির সুখত্যাগ, 

ভক্তির কারণ যাঁগ, যল্র, দান জপ ও ব্রতাি 
বৈদিক কর্ণের অনুষ্ঠানাদিকে কর্ধমিএ। ভক্রিমান- 
কাম। বলে। শ্রদ্ধাপুর্বক নিষ্ষাম ভাগবতোক্ক 
বধন্ম্ ঘর! ও পঞ্চরাত্রাহাত্ত বৈষ্বের অনুষে 
কর্ম দ্বার! কষসেবার অনুষ্ঠান করা, গ্রা1ণিগণকে 
পীড়াদান ত্যাগ, শ্রীকষ্$পুজা, গ্রাণিসকলে অন্ত- 
ধ্যামিরূপে কষেের ভাবন!) ধৈর্য, নৈরাগা ছারা 
অহিংসা, অস্তেয় ও ব্রহ্গচরধ্যাদিব্রত ধারণ, শুচি, 
সন্তোষ, তপস্তাদির অনুষ্ঠান, অভিমানশুন্য হওয়া, 
আত্ম! ও অনাত্মাবিবেক শাস্ত্র শ্রবণাদি কর! গ্রভৃ- 
তিকে কর্ধজ|নমিশ্র। ডক্তিমা ব্রকামা বলে ॥২৪। 

(৬৫ প1) “জ্ঞানে প্রয়/মমিতি।" 
এই শ্লোকের তাত্পর্যা ক্লোকার্থে এরকাশ 
অছে। জ্ঞানশুন্য। ভক্তিবিষয়ক এামাণ 
এই গ্লোক। 

বাহার! শ্ীীকষে কেবলমার ভক্তি প্রার্থন। 
করেন, তাহার! শ্রীকৃষ্ণের হ্বরূপৈশ্বর্যোর মহিম। 
বিচারে কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া শ্রীকঞ্চের ভক্ত 
পার্শে সর্ব] খ|কিয়া হক ৪-কথা শ্রবণ করেন। 
তক্রমূখ হইতে ভক্তিশান্ত্রমত বিধি শ্রবণ করিয়া 
শ্ীকুঞ্ককে লাভ করিবার জন্য দেহাদি দ্বার! 
গ্রণামাদি বা! শ্রবণময়ে অঞ্জপিবন্ধনাদি করে ও 
বাকোর থর! !সুবপাঠাদি ব বিধির অনুমোদন, 

শ্লোকের ও পরায়ের ছাবার্থ। ১৪ 

করে এবং মনের ঘর! কৃষ্ণতিস্তনাদি করে। হে 
অজিত, তুমি প্রায়ই ভীহার বশীভূত হও। প্রায় 
শব দ্বার! প্রেমভক্তি অপেক্ষিত হইতেছে ৯ 

(১৬ পা) “প্রভু কহে""*"**মাধ্য 
মার ॥* এই ২৫ পয়ারের ভাবার্থ। 
প্রভু কহিলেন, রায়, তুমি যে ভক্তিমান্র- 
কামা ভক্তির কথা বপিলে, উহা যদ্দি 
অন্যকামনারহিত ম্বরূপদিদ্ধা দ্বার! 
মাক্ষা্রপা হয়, তবে উহা নিগুণ। 
স্বরূপনিদ্ধা ভক্তি । ইহা বর্বাশরেষ্ঠা, কিন্ত 
ইহাও সাধ্য নহে, পরন্ত মাধনভক্তি। 

এতাদ্বশী ভক্তি কর্ণাদি দ্বারা মেবনমাত্র 
বলিয়া শ্বরূপনিদ্ধা। এরূপ ভক্তকে 
সালোক্যাদি মুক্তি প্রদান করিলেও 
মেবা ব্যতীত উহা গ্রহণ করেন ন।। 
যদি গ্রহণ করেন, তবে প্রীরুষ্সেবার 

জন্যই গ্রহণ করেন, নিজের জন্য নহে। 
স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি দ্িবিধা, বৈধী ও রাগানুগা। 

বৈধীভক্কি শুদ্ধ! বটে, যেহেতু এ বৈধী আচরণে 
রাগানুগা ভক্তি উৎপন্ন হয়। ভক্তিশাস্ত্রোজ বিধি 
দ্বার! প্রবর্তিত! ভক্তিই বৈধীভক্তি1 এবিধি ছুই 
প্রকার) একটি প্রবৃতিহেত্, অপরটি বিধির 
অনুক্রম কর্তব্য ও অবর্তব্য সকলের জ্ঞানহেতু। 

একমনে হরির গুণ সর্বদ| কীর্তন, ধ্যান ও পুজ! 

করিবে; ইহা প্রবৃত্তিহেতু। দ্বিতীয় জ্ঞানহেতুটি 
অর্চন-ব্রত/দিগত। শরণাপত্তি ( অনন্যগতি ) 

শ্গুরুসেবাদি সৎসেবা, শ্রবণ, কীর্থন ও পৃজাদি 
ভেদে বৈদীতক্তির বহু ভেদ দৃষ্ট হয়। বৈদীতক্কি 
বিধির মুখাপেক্ষী, সুতরাং উহা ছূর্ধল!। যাহ! 

সতগ্্ররূপে গ্রণর্তিত হয়, তাহা গ্রবলা। 

অতএব স্বতন্ত্ররূপে গুবন্তিত গুবল] 
ভক্তি যাহা, তাহা বল। 

রায় কহিলেন, প্রেমতক্তিই সকলের 



শ্রেষ্ঠ নাগ্য ও ন্বতস্ত্রূপে গ্রবর্তিতা 
গবলা। যেহেতু প্রেমভক্তি শান্ত্রোক্ত 
বিধির মুখাপেক্ষী নহে। 

ইহ! ছুই প্রকার? রাগাজ্মিক! ও রাগান্ুগ। 

ব্ষয়িগণের শ্য(ভাবিকী বিষয়সংসর্গেচ্ছ1! অতি- 

শয়ময়ী যে প্রেম, তাহা যেমন রাগ? তন্দ্রপ 

ভক্তগণের শ্রীকৃঞ্ণে স্বাভাবিকী সংসর্গেচ্ছা অতি" 

শম়ময়ী যে প্রেস, তাহা! রাগ নামে উক্ত হয়। 

বিশেষণ ভেপে সেই রাগ বহু প্রকারে দৃ্ি হয়। 
যথ| ভাগবতে১-- 

গ্যেযামহং প্রিয় আমা সুতশ্চ সখা 

গুরুঃ সুহদী দৈবমিষ্টমিত্যাদৌ।” 

শ্রীকষ্ণ কছিলেন, আমি সনকাদির*পরব্রহ্ষারূপ, 

গ্রচায়।দির মধ্যে কাছার জ্রাত।, কাহার মাতুলেয়, 

কাহার বৈবাহিক, শ্রীদামাদির সখা, ব্রজেশ্বরাদির 

পুর, গ্রেয়সীগণের প্রিয় ইত্যাদিরূপে দারুকাদির 

দেবত। ও ইষ্ট । এইরূপে রাগ বহু গ্রকার। 

সন্দেহ হইতে পারে, প্রীমতি মেহিনীর প্রতি মহা- 
দেবের যে ভাব, তাহাও রাগ হউক। অছুত্তর, 

অনুক্তবশতঃ উহাকে রাগ বলিয়। স্বীকার কর! 

হয় না, যেহেতু মায়! দ্বারা মোহিত হয়! মহাঁ- 
দেবের এরূপ ভাব হয়। এইকূপে আমি প্রিয়া, 

অমি পিতা ইত্যাদি সেই সেই অভিমানলক্ষণ 

ভাববিশেষ ছ।র! স্বাভাবিক রাগের শেষ্ঠত্ব গ্রতি- 

গাদন হইলে, সেই সেই রাগ কর্তৃক প্রেরিত 

অনণকীর্তনাদি প্রায়। ননধ। যে ভক্তি; তাহাদের 

সেই ভক্তকে রাগাম্মিক! ভক্তি বলে। যে রুচি 

রাগাম্সিকার অগ্গগমন করে, তাছা। রাগানুগা। 

রুচিমাত্র গ্রাবুত্তি বার! প্রেমভক্তি লাভ হয়, কিন্তু 

বিধি বুদ্ধিকে অন্য প্রেরণ করে" বলিয়!' উহার 

গ্রেমভক্কিতে প্রবৃত্তি দেখ! যায় না। অতএব 

প্রেমভক্তিতে বৈধী আদরশীয় না হওয়ায় বৈধী 

হইতে প্রেমভক্তি শ্রেষ্ঠা । 

সন্দেহ হইতে পারে, ধর্শশ|স্্রো্ত বিধি ত্যাগ 

করিতে বলিতেছেন। তাহাতে “চোদনালক্ষণে।- 

প্রীপ্রীচৈতগ্যচরিতামৃত। [ অষ্টম পরিচ্ছেদ। 

ইর্থো ধর ।” প্রেরণালক্ষণ প্রয়োনই ধর্ম । 

এই বাক্যে পূর্বমীমাংপায় বিধির দ্বারাই বিধির 
অপূর্ববত্ব শ্রবণ করা যায়। 

"অপ্রাপ্ত প্রাপক বিধিরপুর্বববিধিঃ |” 

অপ্রান্তিতে যাহ! প্রাপক, তাহ! অপূর্ব বিধি। 

অনন্ুস্ূৃত বন্বার অন্ুতৃত হওয়াতে €প্ররণালক্ষণ 

বিধি শ্রেষ্ঠ । আরও-_ 

“শ্তিস্ব্তপুরাণোক পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা |” 

ইত্য।দি যাঁমলেও শ্রুতাক্ত ক্রমবিধি ব্যতীত 
অন্বিধির দোষ শ্রবণ কর! যায়। আরও কথিত 

খআছে,-. | 

শতথ শুতিম্থতী মমৈবাজ্তে যন্তে উল্লাজ্যয বর্ততে | 

আজ্ঞ।চ্ছেদী মমদ্বেষী মন্তক্তোপি ন বৈষ্বঃ ॥৮ 

নেদ ও পুরাণে মহুন্ত যে বিধি মাছে, তাহাকে 

যে ব্যক্তি লঙ্ঘন করে, সেই আল্াচ্ছেদী ব্য, 
আমার দ্বেষী ও আমর ভক্ত হইলেও সে বৈষ্ঃৰ 

নহে। অতএন শ্রতিস্থতি গ্রভৃতিতে কথিত 

আবশ্বক ও নিষেধের বিধিকে লজ্ঘন বৈষ্লত্ের 

বাধক হইতেছে অর্থাৎ ধর্দশান্ত্ো্ত বিধি না 
মানিলে, সে বৈষ্ণব নহে। অতএব গ্রেরণাগক্ষণ 

বিধি আদকণীয় নহে, কিরূপে সস্ভবে 1 আর নির- 

পেক্ষ বিধি দ্বারাই ব1 কিরূপে প্রেমভক্তি সিদ্ধ 

হয়? তদুত্বর, শ্রীকষ্ণের নামগুণাদিসকলের 

বস্তশক্তি সিদ্ধ; ধর্দের ন্যায় ভক্তির গ্রেরণ। 

সাপেক্ষত্ব নাই। অতএব জ্ঞানা্দি ব্াতীতও 

ভক্তির ফললাভ বহুস্থানে গুন! যায়। যাহার 

প্রেমভক্তিতে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি নাই, তাহার 

প্রবৃত্তির প্রেরণাজন্যই বিধি । ক্রমবিধি ও তঘ্ধি- 

ষয়। সেই নান! বিক্ষেপবিশিষ্ট, বিধিতে কুচি 

মাত্রের প্রবৃত্তি ন থাকায়, উহ! রাগাক্সিক তত্তির 

সঙ্কেত জানে'ন!। নুষুমার্গে প্রবেশ এবং ক্রমশঃ 
চিত্তের একাগ্রতার জন্য মর্ধযাদারূপ সেই বিধি 

নির্মিত হইয়াছে। ইহা শ্বীকার ন। করিলে, 

প্রেমডক্কির সর্বদ। গ্রীকষ্োম্থুখতাকর-তাদৃশ 

রুচির, অভাব বশতঃ বিধির মধ্যাদার হানি হয়। 



মধ্যপীলা। ] 

নিরপেক্ষ ভজিশাস্ত্রোক্তবিধির রুঠিই গ্রকষ্ের 

মনোরম রাগাত্বিক! ক্রমবিশেষে অভিনিৰেশ 

করায়। এমন কি, দুরভিসদ্ধি ছ/র1 রাগাত্মসিক! 

ভকুগণের অনুকরণ করিলেও তাদৃশত্ব প্রাণ্ডি 

শুন] যায়।* পৃতনা মেমন ধাত্রীত্বের অন্থকরণ 

করিয়। ধাতৃগতি প্রাপ্ত ইইয়াছিল। 'তাতএন 

দর্শানো বিধি ত্যাগ করিয়া! তদীয় রুচিবিশিষ্ 
গ্রেমভক্তির অনুষ্ঠান ঘর! ভক্তগণ উত্তুম। গতি না 

পঈবেন কেন? অর্থাৎ প্রাপ্ত হইবেন | গৌতমীয়ে, 
“ন জপো| নার্চনং নৈব ধ্যানং নাপি বিধিক্রমঃ | 
কেবলং সততং কৃষ্ণচরণাস্টোজ ভাবিন1ম্॥* 

সর্বাদ| একমাত্র শ্রীকষ্চের পাদপণ্ন চিন্তাখাপি 

জনের জপ, পুজা, ধ্যান ও বিধিক্রঘ নাই । আব- 
শাক ও নিষেধ বিধির উল্লজ্যন দুই প্রকার) 

ধর্মশাস্ত্রো ক ও ভক্তিশাস্্রের্ | ভগবন্তুক্কি বিশ্বাস 

পূর্বক ধর্মশান্োক্ত আবস্ক ও নিষেধ বিধি ত্যাগ 
করিলে বৈষবভান হইতে ভর্ট হয় না। যে হেতু 
ভক্তিশান্তরেক্ত বিধিও একটি বিধি। ভক্কি. 

শান্টোক্ত বিধি অবশ পানীয়, উহার আচরণে 

কোন অনিষ্ট হয় না। ভক্তিশাক্পোন্ত বৈধী 
মিলিত রাগানুগ! ভক্তির অনুষ্ঠান বর্তব্য বলিয়া, 
মহাপ্রভু বৈধীর শুদ্ধত। স্বীকার করিলেন। তাদৃশ 
রুচি উৎপর হইলে বৈদধী অপেক্ষা প্রেমভকি 
শ্রেষ্ঠা। যতদিন তাদৃশ রুচি উৎপন্ন না হয়, তত্ত- 
দিন পর্যন্ত ভক্তিশাক্তোন্ত বিধি অবশ্ত পালনীয়। 
ইতি ভক্িসন্দর্ভ। অতএব ভাবমার্গের সর্বাপেক্ষ। 
বপবত্ত মিদ্ধান্তিত হইল। এরণে স্বধর্মাচরণ 
হইতে পর পর কথিত পাঁধ্য শ্রেষ্ঠ জানিবেন ॥২৫॥ 

(৬৬ পা) “নানোপচারেতি।” এই 
শ্লোকের তাৎপর্য শ্রোকার্থে প্রকাশ 
সাছে। প্রেমভক্তিবিষয়ক প্রমাণ এই 

প্লোক। এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই,__ 
বৈধীভকি উৎপত্তির পর গ্রেমততক্তি উৎপন্ন 

হয়। বিধিবিহিত পুজর্দি হইতেও প্রেমতক্তির : 
সৌভাগা অধিক। শ্রীকষের উপচার কৃত নাঁনা 

ঠি 

প্লোকের ও পয়ারের ভাবার । ১০৪ 

পুজ! পৃথক পৃথক অ।ছে, কিন্তু প্রেম'উপচায়ে 
পুজা ভক্তের হৃদয় আনন বিগলিত হয়। 
যেহেতু প্রেমে মমত্বতশয় আছে। পুজাদিতে 
শীষের সস্তেষ হেতুঃগ্রেমই উহার ফল। যত্ত- 
দিন প্রেম উৎপন্ন ন! হয়, ততদিনই পূজার অন্ু- 
টান) কিন্তু প্রেম লাভ হইপ্ে, আর নানা পুজা- 
ম্ঠানের এরয়োজন হয় না) যেগন দুধায় ভক্ষা- 
পেয় সুখধায়ক হয় ॥ ১০ ॥ 

(৬৩ পা) “কুষ্ণভক্তীতি |” এই 
ক্লেকের তাধ্পর্যয গ্লোকার্থে প্রকাশ 

ছে । এই শ্লেকের অভিগ্র।য় এই,-- 
ঘ'দ বল, প্রেম অতি হর্লত পদার্থ তাহাকে 

কিরে লাভ কর! যাইতে পারে? তদুত্তর, সদা- 

নন্দ শ্রীকষের ভঙনরূপ শির্ধাস দ্বারা সম্পাদিত 

সন্তা যে বুদ্ধি, তাং! ক্রয় করিলেই প্রেমলাভ 

হইবে। এই বুদ্ধির প্রযোগক বর্তা প্রীরষঃ। 

অতএব ভক্তঞগণের যে ইহাতে শ্ব-সুথকামনা 

নাই, ইহাও গ্রাতিগন্ন হইল। তাদৃশ বুদ্ধি ক্রয়ের 
মূলা বলিতেছেন, প্রেমময় লোভই সেই বুদ্ধির 
মূল্য। তথ|হি রসামৃতে $-- ৃ 

“ঠেযাং ভাবাগুয়ে লুব! ভবেদাধিকারবান্॥” 
ব্রদ্বাধিগণের কোন ভান গ্রাঞ্ডিবিসুয়ে লোভ 

উৎপন্ন হইলে সেই সেই ভাবে অধিকাদী হয়। 

প্মূণামপি" এই অপি শন্ধে বোধিত ভয়, যেমন 

তাদৃণ বুদ্ধি দুর্লভা, মৃগ্যও তদ্দগ ছূর্ল5 | কেননা, 

কোটিগন্গ্রকৃতি ছার! উহা লাভ হয় না॥ ১১ ॥ 

(১৬ প1) গ্রভু কহে ০, 

গাধামার ॥৮ এই ২৬ পম।রের ভাবার্ঘ। 

প্রভু কহিলেন, প্রেমভপ্ঞি মাধ্যের সার 

তাহাতে আর মন্দেহ নাই, কিন্ত তুমি 
যে প্রেম বলিলে, উহা মমত্বনর্জিত শান্ত 

প্রেম। ইহ] অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ কি? 

গ্রেমভক্রিতে বারটি রস আছে। তন্মধ্যে 

সাতটি গৌধ রস ও পাচটি মুখ্য রস। উনবিংশ 



৯০ ২, শ্রীঞ্চৈতত্তচরিতাম্বত | [ অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
পসরা 

পরিচ্ছেদে সবিশেষ দৃষ্টি করিবেন। মহাগ্রন্থ প্রেম" | ভক্তগণের অলভ্য কিছু থাকে ম। বলিয়া, 
ভক্তির মধ্যস্থ মুখ্য রসের তারতম্য প্রদর্শনার্থ 

রায়কে অগ্রসর হইতে বলিতেছেন। এই হেতু 
ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ কি, তাহা মহাপ্রভু প্রশ্ন করেন। 
তথাহি প্রীগ্র্থে উনবিংপে,--. 

পশীস্তরতি দাঁদরতি সখ্যরতি আর। 

বাৎদল্যরতি মধুররতি পঞ্চ এ্রকার )* 

' শাস্ত ও দাসারতি আশ্রয়তক্িময়রস। বাৎসল্য 

ও সথ্যরতি গ্রশ্রয়ভক্তিময়রস। শান্তপ্রেম জ্ঞান- 

ভক্তিময় রস। কৃঝ ও কৃণ্ভক্তের কৃপায় জঞাণি- 

গণ যে রতি লাভ করে, তাহ।কে শাস্তরতি বলে। 

তথাহি রসামুতে।-- 

"শন্ত[ঃমুতঃ কষ্চততপ্রেষ্ঠ কাক্ণোন রতিং গতাঃ1” 

এ রসে শ্রী পরব্রঙ্গরূপে বা চতুর্লরূপে 
হস আন্ত হয়েন। ইহাদের অন্জভাব, বিভাবাদি 
ভাব উনাধংশ পরিচ্ছেদে দেখিবেল1 অতএব 

ইহ। শ্রেষ্ট প্রেম নহে, ইহ! হইতেও শ্রেষ্ঠ প্রেম 

যাহা, তাহ! বল। রায় মহাশয় এখানে শান্তরতির 

কথাই বলিয়াছেন, সেহেতু প্রশ্নের উত্তরে পরে 
দম্যরতির কথ! বলিবেন। 

রায় কহিলেন,দস্যভক্তিরনই প্রধান । 

যেহেতু, ইহাতে কৃষ্ণ প্রতুত্বরূপে ক্ফৃত্তি 
পান। 

দানতভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনত্বরূপে দ্বিবিধ, 

এঞ্োকজ্ঞানময়ত্ব ও মাধুধ্য কজ্ঞানময়ত্ব। পুন- 
রায় তাহারা অঙ্গসেবক, পার্ষদ ও প্রেষ্য ভেদে 

তিন গ্রকার। পুরাদিতে পার্ধদাদি দাসভক্তগণ | 

এর্বব্ৈকজ্ঞানময়। ব্রজে পার্ধদার্দি দ|সভক্তগণ 
মাধুর্যোকজ্ঞনময় ; ইহাদের প্রীতিভক্তি। অত- 
এব ইহ।রাই শ্রেষ্ঠ । দাহ্য৬ক্তিময় রসের আলম্বন- 
বিভাবা'র উনাবংণ পররচ্ছেদে দৃষ্টি করিবেন ॥ ২৬ ॥ 

(৩৬পা ) গ্যনন/মেতি।” এই 

' শ্লোকের তাতপর্যা প্লোকার্থে গ্রকাশ 

আছে। দাশ্যউক্তি যে শ্রেষ্ঠ, 'তাহা 

এই শ্লোকে প্রতিপঙ্ন করিলেন। . দান- 

উহা শ্রেষ্ঠ। যে রসপ্রাণ্ত হইলে মক- 

লই পাওয়া যায়'॥ ১২] 

(৬৭ পা) “ভবস্তমিতি।৮ এই 
শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 
আছে। দাম্যভাবে কিছু অলভ্য থাকে 

ন। বলিয়া, ভক্তগণ উহা! প্রর্থন] করেন। 

অতএব উহা শ্রেষ্ঠ। এই শ্লোকেও 

ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৩।॥ 

(৬৭ পা) “প্রভু কছে'** *** ***মর্বয 
নাধ্যমার ॥” এই ২৭ পয়াঢুরর ভাবার্ঘ। 
গুভু কহিলেন, দান্যভক্তিময় রগ শ্রেষ্ঠ 

হইলেও, এই রণে শ্রীকৃষ্ণ প্রাভূত্বরূপে 

স্কুস্তি পান বলিয়া, উহা মর্বোৎকৃষ্ট 
নহে। যেহেতু উহ! গৌরবভাবময় রম। 
গৌরবভাবে দাসভক্তের চিত্ত মঙ্কুচিত 

হয়, যথ|রূপে ইঠ্টগ্রহণ করিতে পারে 

না। ব্রঙস্থ পাদাদি দানতক্তের রম 

প্রীতিময় হইলেও, ইহাতে পুর্ণরূণে 
গুকাশ পান ন।। অতএব ইহ হইতে 

শ্রেষ্ঠ রম যাহা, ত।হ। বল। 

রাঁয় কহিলেন,গৌরবভাবময় দাম্যরতি 

হইতে বিশ্বানভাবময় সখ্যরতি শ্রেষ্ঠ। 

গ্রীতিভক্তি দ্বিবিধা) গৌরবমিশ্রাপ্রীতি ও 
শুদ্ধা প্রীতি । ্স্থ দানগণের গোরবমিআস্রীতি | 

সখাগণের শুদ্ধা গ্রীতি। সখাগণের চিত্তে গৌরধ- 
ভাব না থাকায় এবং তাহাদের শুদ্ধপ্রীতি সন্থীর্ণ 
ন| হওয়ায় পুর্ণরূপে ব] শ্বভাববিশেষ দ্বার! উহাদের 

প্রীতি প্রিগ্ষণই বিকাশিত হয়। সথাগণের 
সন্ধে ককের রূপ, গুণ, লীগামাধূর্ষেমর যেরপ 
অসাধারণী শ্কুত্তি হয়, দাসভক্তের সেরূপ স্বত্তি হয় 
ন।। আতএব সখারতি শ্রেষ্ঠা। নৈর্রীধয় রসে 

শ্রক্চ মিওরূপে ক্ষ পান। মৈতীগয় রদ 



মধালীল! | ].. 

ছুই গ্রকার, জু? ও. সখ! | রায় মহাশয় এখনে 

বরদস্থ সখার কথাই বলিলেন। সখ্যরতির আলম্বন 
বিভাবাদি উনবিংশ পরিচ্ছেদে দ্রঃবা 0২৭ 

(৩৭ প।) “ইথমিতি |" এই শ্লোকের 

ত।ৎপর্যয শ্লেকার্থে প্রকাশ 'শাছে। মথ্য- 

প্রেম যে শ্রেষ্ঠ, ততগামাণ এই শ্লোক। 
এই ক্লেকের অভিপ্রায় এই*-- 

ভগবান ব্রহ্গত্বরূপে, পরদেবতা| ( গ্রতৃত্বূপে ) 

€ সথার়পে যে গ্রকাশ পান,[তিনাধ্ো সখারূপে 

গ্রকাশই পূর্ণ। শ্রীরু্ণের কৃপ্ীবিশেষ-অবলঘ্বন 

মখাগণের নিকট পরম মধুরতারপে গ্রীরু্ণ প্রকাশ 
পন। অতএব উহ! শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪। 

(৬৭ পা) "ভু কহে" ** ***মর্ধা 
ম[ধামার। এই ২৮ পয়ারের ভাবার্থ। 

গ্ুভু কহিলেন, গুদ্ধগীতিময় নখ্যগ্রেম 

মে উত্কুষ্ট তাহাতে আর মন্দেহ নাই। 

এ মে প্রীকঞ্ কখন চতুভূজরূপে, কখন 
দিভূজ নরাকাররূপে প্রতীত হয়েন। 

অর্জুন চতুভুজরূপ দেখিয়া বলিয়া- 
ছিলেন, ছে জনার্দন। তোমার নরাকার 

দিভুজরূপই নাম্য। সুতরাং দ্বিভূজরূপই 

শ্রেঠ। শুদ্ধ গ্রীতিময় নখ্যগ্রেম উৎরুষ্ট 
চইলেও গুদ্ধ প্রীতির পরিপাঁক অবস্থা 

যদি থাকে, তাহা বর্ণন কর। 

রায় কহিলেন, গুদ্ধপ্রীতিগাচুর- 
বিশ্বাম-ভাবগয় গখ্াপ্রেম হইতে অনু- 

গ্রাহভাবময় বাৎসল্যপ্রেম শ্রেষ্ঠ। ইহাতে 

রঝ লাল্যত্বরূপে ন্দুপ্তি পান। পিত্রাদি- 
গুরুগণই এই.রমের আশ্রয়। 

। এই রস ছুই প্রকার? ভক্াদিমিশ্র ও গুগ। 
'বদে, দেবকী-এ কুস্তী গ্রতৃতি ভঞ্তাদিমিশ্র। 
নদ, যোগ! ও তৎদমতাবাপন্ন অন্য গোঁপ- 
গাপীগণ, গুড়). রায় মহাপ্র। এখানে দঙা-. 

ক্লোকের ও পয়ায়ের ভাঁবার্ঘ। ১০৩ 

যশোদার বাংসল্যপ্রেমের উল্লেধ করিলেন। 

যেছেতু পর গ্লোক চুইটি দ্বার]! নলগযশোদাদির 
বংসলরতিকে প্রমাণিত করিবেন ॥২৮| 

(৬৭ পা) “নন্দরিতি। এই শোকের, 
তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

বাত্মলা প্রেম সর্বজেষ্ঠ, তত্গরমাণ এই 
শ্লোক। ইহাতে প্ীরুষ লালারূপে বশী” 
ভূত হয়েন এবং ্ম্যপানাদি করেন 1১৫॥ 

(৬৭পাঁ) প্নেমমিতি।৮ এই 
শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। এই শ্লোকও বাত্মল্যপ্রেম পর | 

দ্ননাঃ কিমকরোদিতি।” গ্লোকের তাত্বিক- 

সিদ্ধান্ত বলিতেছেন, !*নেমমিতি |” মহাভক্কিরূপ 

€প্রমপরিপাক প্রসাদ যশোদ! যাহ! পাইলেন, 
ভক্তাদিগুরু ব্রহ্মা, বৈষ্ণবগণের দৃষ্টাস্তত্বরূপ মহা- 
দেব, বক্ষঃস্থিত| গিতাপ্রিয়। লক্দীও এ প্রসাদ পান 

নাই। গধ্যতক্তিরদবিশিষ্ট: লঙ্গমী ও দাগ্ভক্তি- 
ময় ব্র্গা এবং মহাদেব যখন এ প্রসাদ গার 
হয়েন নাই, তখন উহ! যে শ্রেষ্ট প্রাসাদ, তাহাতে 

আর কোন সন্দেহ নাই। যশোদ।ই কৃষ্কে 

বন্ধন করেন, ত্রজ্ম।দি কেহই পারেন দাই; এই 

প্রমাদ। যশোদা বাৎসল্য প্রেমে এ এস|দ লা 

করায় দান্ত ও সখা হইতে বংসলাখারস শ্রেষ্ঠ 

হইতেছে । অতএব অন্ুগ্রাহাভাবময় বাৎপল্য 

প্রেমই শেঠ। এই রসের আলঘুন বিভাবাদি 

উনবিংশ পরিচ্ছেদে দেখিবেন ॥ ১৬ ॥ 

(৬৭ পা) “প্রভু কছে'** *** **্র্ক 
সাধ্যসার ॥” এই ২৯ পয়ারের ভাবার্থ। 

প্রভু কহিলেন, এহোত্তঙ্গ অর্থ|ৎ বাত্মল্য 
প্রেম মর্জোৎরু&। আগে কহ আর 

অর্থ/ৎ এই প্রেমের যদি অ।র কিছু পরি- 

পাক অবস্থ। থাকে। তবে তাহা বল । 

রায় কহিলেন, অনুগ্রাহভাবময় 



১০৪ 

বাত্মল্যপ্রেম হইতে হ্বপুখত।ৎপর্যযরহিত 

মন্তে।গ ভাবময় কান্তাপ্রেমই সর্বোৎরুষ্ট। 
ইহাতে গ্রীরুষণ কান্তরূপে স্ফুত্তি পান। 

কাস্তভাগণই এই রসের আশ্রয়। 

কাস্তাগণ তিন প্রকার) সামান্তা, স্বীয় ও 

পরকীয়!। দৈরিদ্বী গ্রন্তি সামাগ্ত। পষ্ট- 
মছিষীগণ স্বীয়!) তন্মধো রুঝ্পিনী ও সতাভাম। 

মুখ্য] | ' প্ীত্রজদেবীগণ পরকীয়া, ইহারাই সর্ব- 

শ্রেষ্ঠ! কাস্ত/। এই রসের আলম্বনাদি উনবিংশ 

পরিচ্ছেদে দেখিবেন। ললিত! বিশাখ! প্রভৃতি 

ব্রজদেবীগণ ত্রিবিধা ? মুগ্ধ!) মধা। ও গ্রগল্ভা। 
ুদ্ধার্দিগণ মধ্যে কেহ নবযৌবন, কেহ স্পষ্টযৌবন, 

কেহ সমাগযৌবন ; তত্রজ্রপে বয়সভেদাদি দ্বার! 
তাহাদের চেষ্টাও বিভিন্ন । ধীরা, অধীরা ও 

ধীরাধীর! ভেদে শ্বতাব তিন প্রকার। প্রেমের 

তারতম্য বশতঃ কেহ শ্রেষ্ঠ, কেহ সমাঁ, কেহ 

ল্ী। লীলার অবস্থ। ভেদে কেহ অভিসারিক!, 
কেহ বাসকসঙ্জ।, কেহ উৎকণ্ঠিতা, থগ্ডিতা 

বিগ্রলক!, কলহাস্তরিত1, (প্রাধষিতভর্তৃকা ও 

শ্বাধীনততৃকি। উহাদের ভাবের চারি গ্রকার 
তেদ দেখ! যায়? সাদৃগ্ত, কিঞিৎসাদৃশ্ট, অশ্কট- 

সাদৃ্ত ও বিরোধিত্ব। উহার প্রত্যেকটি 'মাবার 
চারি প্রকার; সথী, সুহৎ, তটস্থা, ও প্রাতি- 

পক্ষিকী। ইতি গ্রীতিপন্দর্ভ। জিজ্ঞাসা থাকিলে 

সনর্ভ দেখিবেন। গ্রস্থবাহ্ল্যভয়ে বিস্তার কর! 

হইল ন1। রীয় মহাশয় প্রশ্নের উত্তরে পরকীয়া 
ভাবাপনন-কাস্তাগণের কথ! বলেন। যেহেতু 

প্লায়মিতি” শ্লোক হর! ব্রজদেবীগণের কাস্তা- 

প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠত গ্রাতিপাদন করিতেছেন। 

অতএব কাস্তাপ্রেমই লর্দো। ক ॥ ১৯। 

(৬৮ পা) এনায়মিতি 1 এই 

লোকের তাৎপর্য শ্লোকাথে এ্রাকাশ 

আছে।॥ সর্কোত্রুই কান্তাণ্রেম গ্রাম।ণ 

 জীপ্রীচৈতশ্থটরিতামৃত। 

০ শপ 

ৰ 

পপ পপি 

গব ই ফ্লোক। ইহার অভিপ্রায় গই, 1 

অষ্টম পরিচ্ছেদ । 

রাঁসোৎমবে শরীক হইতে ভুজালিঙ্গনরূপ 

প্রসাদ, ব্রদেবীগণ যে প্রাপ্ত হন। সেই প্রসাদ 
্বীয়াতাবাপর লক্ষমীদেবী গ্রাপ্ত হন নাই। কারণ, 

লঙ্ীদেবী রসে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। 

ভূঞজাগিঙ্গনরূপ প্রসাদটি প্রেমের পরিপাক,অবস্থা | 
অতএব কাস্তাভাব সর্বেতক্ রম ॥ ১৭॥ 

(৬৮ পা) “তামামিতি | এই 
শ্লোকের গীকা ও বাঙগল। আমির ৭৩ 
পৃষ্ঠায় দেখিব্নে। এই শ্লোকের অভিপ্রায়, 

্রজদেবী নিষটকুস্তা প্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রী 

্বীয। কাস্তাগণককে ভ্যাগ করিয়াও ব্রজদেবীর 
নিকট গমন করেন। পশৌরিঃ* অর্থাৎ প্রাকৃত- 

জন্মরহিত প্রীক্ুষ্ণ শূরবংশে ( ক্ষত্রিগ্নবংশে ) গ্রকট 
হুইয়াও কাস্তাভাবাপন। শত্রিযরমণীগণকে ত্যাগ 

করিয়। ব্র্প্রেমে মুগ্ধ হওতঃ “তাসাম্* অর্থাৎ 

্রক্জদেবীগণের মধ্যে অপূর্বরূপে প্রকট হইয়া- 

ছিলেন। যেহেতু ব্রজদে বীনিষ্ঠকাস্তাপ্রেমের রম 

অপূর্ব্ব ও দর্বোৎক্। ণগেপ্যস্তপঃ কিমচরন্* 
" : ইত্যাদি শ্লোকেও ব্রজদেবীগণের প্রেমের বিশেষত 

কথিত আছে। অতএব ইহাদের প্রেমই সর্ধা- 

ধিক। প্ম্মমানমুখামুজঃ” অর্থাৎ সহাম্তমুখপন্ন। 

ব্রঙ্গদেবীগণকে যে ত্যাগ করেন, তাহ! ত্যাগ 

নহে, পরিহাসমাজ ) ইহ। জানাইতে এবং তাহা4া 
আমার প্রতি গ্রসন্ন হউন, এই অভিগ্রায়ে 

শরীক হাস্ত করেন। ব্রজদেবীগণকে ত্যাগ 

করায় শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত সম্কুচিত হয় বলিয়া, তা!- 
দের গ্রসন্নত! লাভে, মস্তক পর্যন্ত পীতবস্ত্র ধরণ 

(আবরণ) করেন। ইহাই “গীতান্বরধর” শের 

অভিগ্রায়। দ্শ্রপ্থী” শবের অতি প্রায় এই, 

ব্রজদেবীগণ ব্যতীত অন্য রমণী শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর 

নহে, ইহ জানাইতে, ব্রজদেবী কর্তৃক গ্রথিত 
বনমাল। ধারণ করেন। শরীক ব্রজব্দেবীগণের 
প্রতি যেরূপ আচরণ করেন, অগ্তকাস্ত।গণের 

প্রতি সেরূপ আচরণ করেন না আতএব ব্রগ- 

দেনীনিষ্ট-কাস্থাধেম সর্বাশে্ ॥ ১৮৭ 



মধালীলা।] ল্লৌকের ও পয়ারের ভাঁবাধ। ১০ ৫ টু 

(৬৮ পা) প্রষগ্রাণ্তির” “ণতার- | স্রশ ও রূপগুগ জলে। আকাশ, বাঝুং 

তম ॥৮ এই ৩০ পয়ারের ভাবার্থ। 

যদি বল, কাস্তাভাব সর্বজরেঠ হইলে, অগ্তান 

তাব পাধনে কি শ্রীরধগ্রাণ্তি হয় ন1, বা অপর 

তাবগণ কি শ্রেঠ নহে? তছুত্তরে বলিতেছেন, 

“কক: প্রাপ্তির 1” ইতি। 

রুষ্ণ-প্রাপ্ডির মাধন বছুগাকার । অত" 

এব সাধন অনুসারে কৃষ্গ্রাপ্তির তাঁর" 

তগাও বনু প্রকার । ধীহ।র যে ভাবে 

নিষ্ঠ' তাহার নশ্বদ্ধে, তাহার সেই ভাবই 

সর্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু তটন্থ (নিরপেক্ষ) 

হইয়া! বিচার করিলে, ভাব সকলের 

তারতম্য শ্বীকার ন। করিয়া পারা যায় 

না॥ তদনুমারে কান্তাপ্রেমকেই মর্কোৎ- 

কষ্ট বলিতে হয় 1৩০ 
(৬৮ পা) “যথোত্তরমিতি।” এই 

শ্লোকের টীকা ও বাঙলা আদ্দির ৪ 

পৃষ্ঠায় ও তাৎপর্য ভাবার্থব্যাখ্যায় ১৬১ 

পৃষ্ঠায় দেখিবেন। বিচারে শৃক্াররন- 

ময় কান্তাগ্রেম যে শ্রেষ্ঠ, রায় তাহা! এই 

শ্লোকে গ্রমাণ করিলেন ॥ ১৯ ॥ 

(৬৮ প1 ) “পুর্ব পূর্ব” *** কহে 

ভাগনতে ॥৮ এই ৩১ ও ৩২ পয়ারের 

ভাবধর্থ। “যধোত্বরমিতি। শ্লোকের 

অর্থ করিতেছেন, "পূর্ব পূর্ন" ইতি । 

পুর্ব পূর্ব রসের, শাগুদার্যাদিরমের | 

পরে পরে, দামালখ্যাদি রসে। গুণ ও 

আন্বাদনের আধিক্যবশতঃ কান্তাঞ্জেম 

শান্তাদি মকল প্রেম হইতে শ্রেষ্ঠ। 

যেমন আকাশের শব্দঙণ বারুতে। 

আকাশ ও বায়ুর শব্দ ও ম্পর্শগুণ 

. তেছ্দে। আকাশ, বায়ু ও তেক্ের এব 

তেজ ও জলের শব, স্পর্শ রূপ ও রম 

গুণ গুথিবীতে দৃষ্ট'হয় । তদ্রপ শাণ্ডের 
রুষ্ণনিষ্ঠ।গু৭ দাম্যে। শান্ত ও দাগোর 

নিষ্ঠা ও মেবাগুণ সখ । শান্ত, দান্য 
ও মখ্যের নিষ্ঠা, মেবা ও অমঙ্কোচ ৩৭ 

বাৎ্মল্যে। শান্ত, দাস্য, সখ্য বাঁৎ" 

নল্যের নিষ্ঠা, সেবা, অসঙ্কোচ ও মমতা- 

ধিকাগুণ কান্তাপ্রেমে দৃষ্ট হইয়। থাকে। 

আরও কাস্তাপ্রেমে নিজাঙ দ্বারা মেবা- 

রূপ গু.টি অধিক দেখ। যায়; এই গুণটি 

শান্তাদিতে নাই। 
গুণের আধিক্য হেতু গ্রতি রসে পর পর 

আস্বাদনেরও আধিক্য হয়। মধুররন মর্ধাগুণের 

'আকর (খনি ) বলিয়া) উহ1 সর্বাপেক্ষা শ্বাহু। 

মধুররসে স্থায়ীভাব ইউত্তরোতর বৃদ্ধি গাইয়। 

ভাবাবস্থ। পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়। অতএব এই 

সীমান্ত-প্রাপ্ত কাস্তাগ্রেম দ্বারাই পরিপূর্ণরূপে 

ক্গ্রাণ্থি শ্বীরুত হইয়া থাকে । এই জন্যই 

শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র কাস্তাগ্রেমেরই খাতা স্বীকার 

করিয়। থাকেন। এ সম্বন্ধে ভ্ীভাগনতেও যণেষ্ 

প্রমাণ আছে এবং কাস্তাপ্রেমের সর্বোতরত 

স্বীকার করিয়াছেন) তাহা পরশ্রোক দ্বারা প্রমাণ 

করিতেছেন ॥ ৩১/৩২ | 

(৬৯ পা) “ময়ি ভক্তিহীতি।” এই 

শ্লোকের টীকা ও বগলা অ।দির ৩৮ 

পৃষ্ঠায় এবৎ তাৎপর্য ভাবা ব্যাখ্যায় 

১৪২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। কান্তাপ্রেম 

সর্বোৎকৃষ্ট এবং শ্রীকৃষ্ণ একগাত্র এই 
প্রেমেরই অধীন; ভাগবতোক এই 

লোক দ্বার। তাহার প্রমাণ করিলেন ॥২% 

(৬৮ পা) “কফের "৮" ভে 

তৈছে॥ এই ৩৩ পয়ারের ভাবার 
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সরল। রায় মহাশয়, অন্য প্রকারে 

কান্তাপ্রেমের মর্বোত্কইতা পাতিপাদন 
করিতেছেন, “কুফর” ইতি । কুফের 
প্রতিজ্ঞা কি, তাহা বলিতেছেন, «ষে 
আমারে' ইতি। পুর্ব হইতে, কুরু- 
ক্ষেত্রের যুদ্ধ মময় হইতে । পর শ্লোকে 

কুকের গ্রতিজ্ঞ। প্রমাণ করিতেছেন ॥৩১॥ 

(৬৮ পা) প্যে যথেতি।* এই 

শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গল। আদির ৩৭ 
পৃষ্ঠায় এবং তাৎপর্যয ভাবার্ধ ব্যাখ্যায় 
১৪০ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। গ্রীক এই 
শ্লোক বলিয়! যুদ্ধকালে অর্জুনের নিট 
প্রতিজ্ঞা করেন ॥ ২১॥ 

(৬৮ পা) “এই প্রেমার *** ০, 

ভাগবতে ॥ এই ৩৪ পয়ারের ভাবার্থ। 

এই প্রেমার, কান্তােমের | 
সন্ত সাধনাচুক্পপ ভজন পরীর করিতে 

পারেন, কিন্তু কাস্ত।প্রেম সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়। ব্রজ- 

দেবীনিষ্ঠকাস্ত[তপ্রমের অনুরূপ ভজন না হওয়াতে 

ভীরু খনী হয়েন। ভাগবতে জীকৃষ্জ শ্বয়ংই এ 
কথা স্বীকার করিয়াছেন। অগুরূপভক্তন, গে।পী- 

গণ যেমন সকল ত্যাগ করিয়া! কৃষ্নিষ্ঠ হয়েন। 
শ্রীকৃষ্ণ তদ্ধণ সকল ত্যাগ করিয়া এক সংখ্যক 

গোগীনিষ্ঠ হন মাই ॥ ৩৪। 

(৬৮ পা) “নপারয় ইতি ।* এই 

লোকের ঠীকা ও বাঙ্গলা আদির ৫২ 
| পৃষ্ঠায় দেখিবেন। *এই প্রেমার" পয়ার 

প্রমাণ এই শ্লোক । 

ভ্রীকষ্চ কহিলেন, হে গেোপীগণ, তোমাদের 

প্রেমের অনুরূপ ভত্সন আমি বহকালেও করিতে 

পারিব না। কামময়ত্বরূপে প্রতীয়মন হইলে 

ব্ততঃ নির্ালপ্রেমবিশেষময়ত্ব বারা নির্ঘল| যে, 
ঘ্িষরিকা তোমার চিত্র, একাগ্রতা এবং. 

[ অষ্টম পরিচ্ছেদ! - :. 
কুলবধুগণ যা! ত্যাগ. ুরিতে পায়ে না.) সেই 
হরর গৃহশৃ্খল অর্থাৎ গৃহসঘ্ধিনী এ্হিক, 
পারলৌকিক ুখকর €ণোক ও ধর্শমরধ্যাদিকে 
তোমর! নিংশেষে ছেদন করিয়! পরম অনুরাগ 
থারা আমাতে আত্মনিবেদন করিয়া । এই 
অসাধারণ সাধুকর্শের, সদৃশ প্রত্যুপকার করিতে 
আমি সমর্থ হইব না। প্তঞ্জনানুরূপ তজন করিব" 
অ।মার এই গ্রতিজ্ঞাফে তোমাদের প্রেম ভঙ্গ 
করিল। আমার চিত্ত বহৃতে প্রেমযুক্ত থাকায়, 
একনিষ্ঠ হয় নাই; তঙ্জবন্য তোমাদের প্রেমের 
অনুরূপ ভজন হুইল না৷ অতএব এই প্রেমর 
নিকট আমি থাণী রহিলাম। কোন পদকর্ত। বলেন, 
শুন, রাই বিনোদিপী, আমি সে তোঁমার খাত, 

তুয়! খণ নারি শোধিতে | 
গুঁধিতে তোমার ধার) মনে করি কতবার, 

পুনঃ আরবার হ'ল জনমিতে ॥ 
কলমে পুরিয়! কালী, কলিজা! কাগজ করি, 

থত দিগু নিজ হাতে লিখিয়!। 
খত রইল তব হাতে, খাঁতক ঠকলা নন্ানুতে, 

খালাস হব তুয়া গুণ গাইয়া॥ 
খত ছাঁড়াইতে যদি, ধন নাহি দেয় বিধি, 

বাজ লাগি কি বুদ্ধি করিব। 
জয় রাধে শ্ীরাধে বপি,  লোটায়া মাথিব ধুলি, 

ইছ! বই আর না পারিব | ইত্যাদি ।” 
এই কাস্তা্পেমে কাম, কর্ম, লোক ও ধর্ম দি 

শান্ত/দির কোন অপেক্ষা নাই। যেহেতু, উহ 
নিরুপাধিক অর্থাৎ ্বন্থখত।ৎপর্ধারহিত। অতএব 
রশতদেবীনিষ্টকাত্ত[প্রেমের নিকট শ্রীরু্ণ খণী 
এবং উহা নিরুপাধিক হওয়াতে, এই প্রেমই 
সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহ! মিদ্ধ হইল ২২॥ 

(৬৯ পা) শ্যদ্যপি -* ৮ মাধুর্য ॥ 
এই ৩৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। রায় 
মহাশয় তাদৃশ গোলীগণের শ্রেষ্ঠত্ব পুতি 
পর করিতেছেন, “বাপি” ইতি-। : ধুর্যা, .. 



মধালীল! ।] মান 

আশ্রয়। যদিওও্ীরফ অপরিমীম মৌন্দর্য/ 

ও মাধুর্য্যের আশ্রয়, তথাপি ভাবের 

অধিকারিণী ব্রজদেবীগণের গঞ্জে তাহার 
মধুরতা অধিকতররূপে. প্রকাশ পায় 1৩৫। 

(৬৯ প1) তত্রাতীতি।" এই গ্লোকের 
তাৎপর্য | “যদ্যপি* এই পয়ার প্রাণ 
এই শ্লোক। 

দেবকীন্ুত বলিতে যণোদাপুত্র শীর্ণ 

তথাহি বৃহদ্ধিযুপুরাণে,”- 

শ্দ্বে নামী নগভার্যায়! যশোদাদেবকীতি চ। 

অঃ মখ্যমতৃত্তন্ত! দেবকা!। শৌরিজায়য়। ৪ 

ধশোদা ও দেবকী নামে ননদপত্ধীর ছুইটা 
নাম। এই হেতু বন্থুদেবপত্বী দেবকীর সহিত 

যশোদার সখ্য ভাব হুয়। শ্রীরুষ। সর্বসৌনার্যয ও 

ও সর্বপোতাসল্পন হইলেও রাসমগুলে গোপীগণ 

দ্বারা মধকতররূণে পৌভা পাইতে লাগিলেন। 

মগ্ুগসধ্যস্থ প্রীকষঞ্চকে এক জানিবেন। অন্য 

মুক্তি সকল তাহার প্রকাশ। এক শ্রীকু্ণই 

শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া! বেণুবাদন পূর্বক ভ্রমণ 
করিতে করিতে সর্বারাদমণ্ডকে মণ্ডন করিয়া" 

ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বাসৌন্দর্যয মাধুর্ষের আব্রগ 

হইলেও) গোপীগণ দ্বার! তাহার পোভাতিশয় 

সাধন করিতেছেন, *মধ্যেশ ইতি । স্বর্ণময়মণি" 

গণের মধ্যে যেমন ইন্দ্রনীলমণি অত্যধিকরূপে 

পো! পায়, ত্জপ স্বর্ণমমণি স্বব্ূপা গোপীগণ 

মূধ্ো শ্রীকৃষ্ণ অত্যধিকরূপে শোভা পান। গে।পী- 

গণের অঙ্গকাস্থির ছটার সম্পর্ক বশতঃ শক 

অনতিশ্তামল মরকতমণির বর্ণত। প্রাপ্ত হন বলিয়।, 

মহামরফত বলিপেন। গোপীগণ দ্বার! গ্ী কের 

সর্বসৌনর্্য মাধুধোর বৃদ্ধি হন বলিয়া গোপীগণ | 

মর্শ্রে্ঠ। তরি কান্তাপ্রেমও সর্ব শ্রেঠ | ২৩ । 

(৬৯ পা) “প্রভু কছে ''* ১ ০০ 

বাখানি.॥৮ এই ৩৬ পয়ারের ভাবার্ঘ। 

এরড়ু কহিলেন, ব্রজদেবীনিষ্টকান্তাপ্রেমই 

লোকের ও গয়ারের ভাবাধ। 

যে ভেষ্ঠ মাধা, ইহ! নিশ্চয় । ইহার পর 
ধদি আরও কিছু থাকে, কপা করিয়া 
তাহাও বল। রায় কহিলেন, ইহার 

পরও প্রশ্ন করেন, এমন লোক গৃথিবীতে 
আছেন, এতদিন আমি জানিতাম না! । 

ইহার মধো, ব্রজদেবীগণের মধ্যে । 

পররাধার গ্রেমই মাধ্যের শিরোমণি 

(শেষ্ঠ), ইহা সর্বশান্ত্র সম্মত। 
খকৃবেদে উজ্জ হইয়াছে). 

প্রাধয়। মাধবে৷ দেবে মাধবেনৈব রাধিকা! 

বিজজন্তে জনেঘ। ॥” 

শ্রীমাধব শ্রীগাধার সহিত ও ্ররাধ! গ্রীমাধবের 

নহিত সকল লেকেই বিরাদিত আছেন ॥ ৩৬। 

(৬৯ পা) “যথা রাধাপ্রিয়েতি ।* 

এই শ্লোকের চীকা ও বাঙ্গলা৷ আদির ৫৫ 
পৃষ্ঠায় দেখুন। ব্রজদেবীগণের মধ্যে 
প্ীরাধাই শ্রেষ্ঠ। ততগ্রমাণএই শ্লোক 1২৪ 

(১৯ পা) “অনয়েতি ।* এই গ্লোকের 

টীকা ও বাঙ্গল! আাদির ৪৪ পৃষ্ঠায় দেখুন। 
ব্রজদেখীগণের মধ্যে আীরাধাপ্রেমই 

গাধ্যশিয়োমণি,তৎ্ঞমা৭ এই শ্লোক ॥২৫| 

(৬৯ পা “গ্রভু,কহে ৮ ** বিলাপ 
করিঞ10* এই ৩৭ ও ২৮ পয়।রের 
ভাবার্থ। প্রভু কহিলেন, রায় আরও 

বল,ইহা গুনিয়! আমার বিশেষ সুখোরয় | 

হইতেছে। তোমার মুখে অপূর্ষ অস্থতময় 

নাণী অর্থাৎ অগ্রাকৃত রস প্রবাহিত, 

হইতেছে। প্রীত গোগীগণের ভয়ে 

স্ীরাধাকে মর্ব নমক্ষে লইতে না পারিয়। 

গোপনে ল্টুয়। যান। ইহাতে জানা, 

গেল, ্ররুফের অন্য গে।পীত অপেক্ষা. 
আছে? -শন্ভাপেক্ষা থকিলে প্রেমের 

১৪৭. 

চি 



৯৯৮ শ্রীিচৈতগ্তটরিতায়ুত। '. 1 আম পরিচ্ো | 

গাঁড়তা গরকাশ পায় না। রাধা লাগি, 
রাধার জন্ত । গোপীরে, গোপীগণকে । 
গাঢ় অনুরাগ, গাঢ় প্রেম । , অতএব এ 

বিষয়ের মীমাংসা! কি বল? রায় কহি- 
লেন, ত্রিজগতে রাধাপঞ্রেমের উপম। 

নাই। পক অন্য গোপীর অপেক্ষায় 

গীরাধাকে লইয়। য/ন নাই । শ্ীরাধাই 

মান করিয়া! রাস ত্যাগ করেন। শ্রীরাধ। 

রাস ত্যাগ করিলে, পশ্চাৎ শ্রীরু্ও 

রামমগ্ুল ছাড়িয়া প্রীরাধার অন্বেষণা্থ 

গমন করেন। 
শ্রীকঞ্চের কান্তাগণ সাধারমী, সমঞ্রনা! ও 

সমর্থ ভেদে ব্রিবিধা। ইহাদের কাস্তাভাব স্থায়ী। 

সাধারণীর কাস্তাভাব সন্তোগেচ্ছানিদন। সমঞ্জ- 

সর কাস্তাভাব কচিৎভেদিত-সন্তে গেচ্ছ & সমর্থার 

কাস্তাভাব শ্বরূপাভিন্ন-নস্তোগেচ্ছ। সম্ভেগেচ্ছা 

যে কান্তাভাবের মূল তাহাকেই সন্তোগেচ্ছনিদান- 
কাস্তাভাব বলে। সন্তোগেচ্ছ। যে কাস্তাভাবে 

কখন কখন ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, তাহার নাম 

কচিৎ সস্তোগেচ্ছ। যে কান্তাভাবে সস্তেগেচ্ছ 
নিতাই শ্বরূপের. মহিত অভেদে প্রকাশ পায়, 

তাহার নাম শ্বরাপা-ভিন্ন-সস্ভোগেচ্ছ কাস্তভাব। 

কুজাদি সাধারণী বা সামান্যাকাস্ত।; মহিষীগণ 

সমঞ্জস! কান্ত! ও ব্রজদেবীগণ লমর্থাকাস্ত। | স।ধ।- 

রণীকান্তাগণের বলবতী সস্ত্োগেচ্ছ। সকল 

সময়েই কৃষ্ঃনুখতাৎপর্ধময় (প্রম হইতে ভিগ্ন 
আকারে কষ্ণাল-সঙ্গজন্য শ্বন্খবাসনারূপে গ্রকাশ 
পাইয়। থাকে। সাধারণী কাস্তাগণ শরূপতঃ 

শান্খ-তাৎপর্ধযবর্জিত হইলেও ' তাহাদের প্রেম 

রুধ্পঙজন্য শ্বহ্খ-বাসনার আকারে আকারিত 

হইয়া প্রকাশ পাওয়াতে উহার কঙ্খসুথতাৎপর্যয” 

পর বরণের, প্রকাশ থকে না, স্বঙ্গখ-তাৎপর্ধযাময় 

রূপাস্তরই লক্ষিত হয়। সমগজন। কাস্তাগণের এ 

সন্তেগেছ! কখন ৃঙাঙগ সদন স্বসুখ্যাসনার 

আকারে উশিত হইয়া সাধারণীর ন্যায় শ্বব্ধপ 

হইতে তিশ্নরাপে এবং কখন ফেবল ক্কষ্দুখতাৎ- 

পর্ধ্যমন্ন প্রেমের মহিত একীভূত হুইয়। উত্ত 
প্রেমের অস্তভতি হইয়া সমর্থার ন্যায় শ্বন্ধপা- 

ভিন্নরূপেই প্রকাশ পায়। সমর্থ বর্জদেবীগণের 

সস্তোগেচ্ছ! সর্বদা কষঙ্খনুখতাৎপর্যযময়ী। তাহা- 
দের সস্তেগেচ্ছ। কখনই কৃষগাঙ্গসঙ্গজনা স্ব্্খ- 
বাসনারূপে উখিত হয় ল1। ব্রহ্গদেবীগণের 

কষ্ণমুথ ভিন্ন নিজনুখের অঙ্গুসন্ধানই থাকে না। 

তাহাদের নিজনুখের অনুসন্ধান ন। থাকাতেই, 

তাহাদের সম্তোগেচ্ছ। শুদ্ধ এবং কৃষ্ঃমুখতাৎপর্ষে 

পর্যবসিত হয়! কৃষ্ণসুখতাৎপর্ধ্যের সহিত সম্পূর্ণ 

একীভূত হইয়! ধায়। তঙ্জন্য ব্রঙ্জদেবীগণের 
কান্তাভাবকে শ্রেষ্ঠ বল! যায়। সাধারণ ব্রক্ন- 

দেবীগণের প্রেম হইতে আবার প্রীরাধাপ্রেমের 

বিশেষ উৎকর্ষ আছে। সাধারণ ব্রজদেবীগণ 

শ্রীকৃষ্ণকে ও অঙগসঙ্গ পাইয়! আর কোনদিকে চান 
ন1, আনন্দে বিভোর হইয়। যান। শ্রীরাধ! কি 
সেরূপ বিভোর হন না। এই হেতু শরীর 

গোপীগণকে সাক্ষাৎ ত্যাগ করিয়। শ্রীরাধার 
অন্বেষণে গমন করিলেন ॥ ৩৭1৩৮ 

(৬৯ পা) “কংসারিরিতি।* এই 

শ্লোকের টীকা ও বাঙলা আদির ৫৬ 

পৃষ্ঠয় দেখিবেন। প্শতকোটি* ইতি 

পর পয়ারের এই ঞ্লোকার্থের তাৎপর্যযার্থ 
দেখিবেন 1 ২৬॥ 

(৬৯ পা) “ই তস্ততস্তামিতি ।* এই 
শ্লে।কের তাত্পর্যয পর পয়ারে প্রকাশ 

আছে। “রাধ। চ।হি বনে” ইতি পুর্ব 
পয়ার পরমা? শ্লোক ॥ ২৭॥ 

(৭০ পা) “এই দুই... ***বামত। |" 
এই ৩৯ পয়ারের ভাবার্থ। এই দুই 
শ্লোকের,পূর্োক্ত দুই শ্লৌকের। “কংসা- 

পিরিতি । প্লোকের অর্থ বলিতেছেন, 



মধ্যপীল! | ] 

'শতকোটি' ইতি। গ্রীরুষ্চ শতকোটি 
গ্রে/শীনঙ্গে শতকোটি প্রকাশ মৃত্তি ধারণ 

করিয়। রাম বিলাস করেন । রাধাপ।শ, 

রাধার নিকট অর্থাৎ প্রীরু স্বয়ং শ্রীরাধার 

সহিত গোপীগণের মণ্ডল মধো থাকিয়। 

প্রতি গোপীর নিকট এক এক মৃত 
প্রকাশ করেন। ইহাই গ্রকাশমৃন্তি। 

কেহ বলেন, *গোপীবপুর্ধপণ ইব* গোপী- 

গণের দেহ দর্পণের সভায়; অতএব গোপীমগ্ডলের 

মধ শ্রীরাধার সহিত শ্রাকুষ্ণ বর্তমান থাকায়, 

উহাদের দেহে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিযৃষ্ঠি যে দেখা যায়, 
তাহাই প্রকাশ। দর্পণতুলা গোপীদেহে শ্রীরাধা- 

কুষের উভয় মৃত্তিই প্রতিফলিত হইলেও শ্রীরাধা 
একমাআর শ্রীকষ্েরই গ্রতিমুত্তি দর্শন করেন? 

নিজের প্রতিযুন্তি দেখিতে পান নাই। যেহেতু 

প্ররাধার নিজাহুসন্ধানের অবসর ছিল ন1। 

মাধরণ প্রেম, বিশেষ ভাবরহিত 

প্রেম। মমতা, মমভাব। বামতা॥ প্রতি" 

কুল। “শতকোটি” ইত্যাদি পয়ারে 
ব্জদেবীগণের প্রেম হইতে শ্রীরাধা- 

প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব বলিতেছেন," 

সাধারণ ব্রজদেবীগণ রাসে শ্রীকষ্ণকে পাইরা 

আর কোনদিকে চাহিলেন না, আনন্দে বিভোর 

হইয়া গেলেন। শ্রীরাধা কিন্তু সেরূপ বিভোর ন! 

হইয়! দেখিলেন, গ্রত্যেক গোপীর পার্থেই এক 

এক কৃ) ঠ্ঠিক সেইরূপ সাধারণভাবে তাহার 

পার্খেও এক রৃষ্ণ রহিয়াছেন। ইহাই দেখিয়! 

শ্রীরাধার কুটিলম্বভাঁবাপন্ন প্রেম বামত! (মান) 

হইল। প্রীরাধাপ্রেমকে কুটিল বঙ্গেন কেন, 

তাহা "অছেরিবেতি |” পরল্লোকে প্রমাণ করি- 

বেন। শ্ীভাগবতেও বলিয়াছেন, 

"তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ কেশবঃ। 
প্রণমায় প্রন।দায় তা্রৈবাস্তযধীমত ॥+ 

গেপীগণের সৌভাগাজনিত সঞ্চারীভাধ' ৫ 

&২,+ 

শ্লোবের ও পয়ায়ের ভাবার্ঘ। ১৪৭৪ 

গর্ব) তাহার গ্রশমনের জঙ্ঠ শ্ীরমঃ মণ্ডল .তাগ 

করেন। অন্তযুক্তগ্রতৃতি দ্বারা গর্ব প্রশ।*৩ 

হয় না বলিয়া, অস্তধান হয়েন। লক্ল গোঁপীঞ্ে 
শ্রকৃষণ সাধারণরূপে বিহার করতেছেন দৌগনা। 

সর্ববত্রেষ্ঠতমা শ্রীরাধার ঈর্। সহম। উৎপন্ন হয়: 

তন্থার। তিনি কষাফিতনয়না ও মাননী হেন 
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মান এশমত হম বাপ, শরীক দখার ৮ 

মানের প্রা সম্মান প্রদর্শন জন্ত বা অনুনন।;৭ 

দ্বারা মানগ্রাশমন অন্য শ্রীরাধার পশ্চাৎ ম5 

হইতে সহল। অস্তধান হয়েন। এক। শ্রীনাধাগ 

সাহত লীলা-লালসাই অন্তধণনের মূল কাঙ্গণ। 

প্রীকষষ্ণের ইচ্ছাবশতঃ যোগমাক়াহই এ অস্তধান 

ঞয়াটি সম্পাদন করেন। মযুক্কিক্ একা, 

সান্বনাবাক্য, ধান, নতি ও উপেক্ষা দ্বার! সহেডুক 

বেল । 

(মান উপপম হয়। কিঞিৎ প্রতীকাং "1 

নির্থেতৃক মন উপশম হয় ৩৯॥ | 

(৭* পা) “অঠেরিধেতি)৮ ৯৬ 

শ্লোকের তাৎপর্যয শ্লোকার্থে কন 

আছে। প্ীরাধাপ্রেম যে কুটিলম্বভাবা প্ 
তাহা এই ঞ্েোকে প্রতিপর করিলেন। 

সর্পগতি যেমন সরল! নহে, তদ্রগ প্রেষের 

শ্বভাবও সরল নহে বলিয়া, কারণ ৩ ভক'সণেও 

নায়ক ও নায়িকার মান উপ হয়। লি? 

রস্বিশেষেই গর্ব ও মান গ্রাগাশ পায়। 

পথ (ভীষ্টাপ্লেষবিক্ষাদিনিরেধী মান উ"'** ১ 

্বাভী্ আলিঙ্গন ও দর্শণাদির যাই! 'লশোধ 

কারী, তাঙাই 

আলিঙ্গন ও দন না কর্দা 

লক্ষিত হইতেছে। 

নে, পরস্ধ রসধিশেষ হেতু গুণই ॥ ২৮। 

মান। আভীঃহত বুকে 

গতর, মাল 

অত এব ' ঠামের সুটিলদ। দে 

(৭০ পা) “ক্রোধ করি '*' */বাধি- 
কার গুণ ॥” এই ৪০ ও ৪১ পয়ারের 

'ভাবার্থ। রত্যাখ্যভাবের স্ধানদীভাব 



১১৩ জ্ীঙ্ীচেতগ্যচরিতী স্বৃত। 
ওরা

 
হারার থা 

[ অষ্টম পরিচ্ছেদ। 

ক্রোধ, ভাবকে বর্ধিত করে বলিয়া, | হৈল জ্ঞানে। জানিলাম | ইহা, রুঝম্বরূপ 

ভাবরৃদ্ধির জন্ত গ্রীরাধার ক্রোধ উৎপন্ন 

হয়| ইহ] গ্রাণয়জনিত ক্রোধ। 
শ্লীরাধা মানিনী হইয় রাস ছাড়িয়া! গেলেন। 

তিনি রাস ছাড়িয়! গেলে, চন্দ্রহারের সুত্র ছিড়িয়। 

গেল, চন্দ্র সকল ইতস্ততঃ ছড়াইয়! পড়িল। 

শ্রীরাধ। ও শ্রীকুঞ্ণ অভিন্নাত্মা | শ্রীরাধা চলিয়া 

গেগেই, শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ ন1 দেখিয়া, অনন্ত 

ব্যাকুল হইলেন এবং তিনিও চলিয়৷ গেলেন, রাস- 

মগ্ডল ভাঙ্গিয়া গেল। “কংসারিরিতি* শ্লোকের 

স্নংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খ 1ামিতি |” ইহার ব্যাখ্যা 

করিতেছেন “সম)ক" ইতি। 

রাধিকা শৃঙ্খলা, 

তাহা বিন 

একা, একমাত্র । 

র।ধিকাই পরমা শ্রয়। | 

শ্রীরাধা ব্যতীত। 
শ্ীরাধা রাস তাগ করিলে মধ্যমপির অভাবে 

মণির মালা শোভাচ্যুত হইল। শ্রীকৃষ্ণের রাস 

আর ভাল লাগিল ন1, তিনিও শ্রীরাধার অনুসরণ 

করিলেন। পইতস্ততস্তামিতি।” শ্লোকের জথ 

করিতেছেন “ইতস্তত ভ্রমি” ইতি । 

ভ্রমি, ভ্রমণ করিয়া। খিশ্ন দুঃখিত। 

যখন শতকোটি গোগীতেও শ্রীকৃষ্ণের কামা- 

ভিলাষ তৃত্তিলাত করিতে গারিল না, যখন কাম- 

বাণে বিদ্ধ হওতঃ দুঃখিত হইয়া! কেবল শ্রীরাধার 

জগ্ত বিষাদ করেন, যখন এক! শ্রীরাধাতেই 

শ্ীরুষ্চের কামাভিলাব পরিতৃপ্থ হয়, যখন এক! 

শ্রীরাধার সহিত বিলাসাভিলাষে শ্রীকৃষ্ণ অন্য 

গোপীগণকে সংক্ষাৎ ত্যাগ করেন; তখন এই 

সকল কাধ্য দশনে শ্রীরাধার প্রেম যে সর্বশ্রেষ্ঠ, 

স্থতরাং তাহ! অন্থমত হইতেছে ॥৪০।৪১॥ 

(৭০ পা) “এভু কহে"*'নিরূপিতে 

নারে 9 এই ৪২ ও ৪৩ পয়ারের 

ভাঁবার্থ মরল। তোম। স্থানে, তোম।র 

নিকটে । রমবস্ততত্ব, রসবন্তর যাথার্ঘয। 

রাধান্বরূপ, রমতত্ব ও প্রেমতত্ব। 

পীত হইয়! কহিলেন, ইহ গুনিবার জন্যই 

তোমার নিকট আমিয়াছি। এখন আমি 

নাধ্যসাধনের তত্ব জানিলাম, কিন্ত 

আরও কিছু অভিলাষ হইতেছে । কুঁপা 

করিয়া কুষ্জের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ, রম 

কোন তত্ব, প্রেমই বা কোন তত্ব, তাহা 

বল। এই নকল বিষয় তোমার নিকট 

ভিন্ন অন্ক কাহারও নিকট গশুনিবার 

গম্ভাবনা নাই। তুমি ভিন্ন অপর কেহই 

এই তত্ব নিরূপণ করিতে মমর্থ নহে। 

সন্দেহ হইতে পারে, গ্রভু রায়কে চাঁরিটি 

প্রশ্ন করেন; কিন্তু রায় মহাশয় প্রশ্নের দুইটি 

উত্তর প্রদান করেন অর্থাৎ কৃষ্ণ স্বরূপ ও রাধাশ্বরূপ 

বলেন। কৃষ্ণন্থরূপ, ব্রাধান্বরূপ রসতত্ব ও প্রেম- 

তত্ব এই চারিটি প্রশ্মের চারিটি উত্তর না দিলেন 

কেন? তদুত্তর, রায় রামানন্দ গ্রাভুকৃত চারিটি 

প্রশ্নের চারিটি উত্তরই প্রদান করেন। কৃষ্ণস্মরূপ 

নির্ণয় করাতে কষ্ণম্বরূপ ও রপতন্ এবং রাধাশ্ববূপ 

নিণয়ে রাধান্বরূপ ও গ্রেমতত্ব বল! হইয়াছে। 

তত্তৎস্থলে দৃষ্টি করিবেন ॥ ৪২1৪৩ 

গাতু 

(৭০ পা) “রায় কহে ** ০ গেই 

গুর$ হয় ॥* এই ৪৪ হইতে ৪৬ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ সবল । বাণী, বাক্য। 

নাট নৃত্য । সবে, একমাত্র । প্রাতুর কথা 
শুনিয়। রায় কহিলেন, প্রাভো, আমিও 

কিছুই জানি না,আপনি যাহা বলাইলেন, 

তাহাই বপিলাম। লোকে যেমন শুক 

পক্ষিকে পাঠ পড়াইয়া, তাহার মুখ 

হইতে এ পাঠ শ্রবণ করিয়া সুখ পায়, 

আপনিও তেমনি আমার অন্তরে প্রবেশ 

পুর্বাক আমাকে বলাইয়। শুনিতেছেন, 



মধ্যলীল!। ] 

এবং গুনিয়া আনন্দ অনুভব করিতে- 

ছেন| বস্ততঃ আমি ভাল কি মন্দ 

বলিতেছি॥ তাহার কিছুই জানি না। 

প্রভু দৈন্য পূর্বাক বলিতেছেন, আমি 

মায়াবাদী মন্্যামী, ভক্তিতাত্বের কিছুই 
জানি না। মায়াবাদে আমার চিত 

মলিন হইয়া শ্শিয়াছে। সার্বাভৌমেয 
মঙ্গগুণে এ মন কিছু নির্মল হইলে, 

আমি তাহাকে ভক্তিতত্ব জিজ্ঞ।মা করায় 

তিনি বলেন, ভক্তিতত্ব আমিও জানি না, 

একমাত্র রামানন্দ জানে, নেও এখনে 

নাই। তাহার মুখে তোমার মহিম। 

শুনিয়াই এখানে আমিয়াছি। তুমি 

আমাকে মন্ন্যামী বলিয়। স্তুতি কবিতেছ, 

কিন্তু বিপ্রা, সন্ত্যানীই ব। শুদ্র হউন, যিনি " 
রুষ্তস্তবেতা তিনি গুরু তুল্য । কৃষ্ন্বরূ্প 

ও রাধান্বরূপাদিতত্বপ্রাকাশ জন্যই গত 

দ্রেন্যভাব অবলম্বন করেন ॥ ৪৪--৪৬॥ 

(৭০ প1) “মন্নযামী'* তত তাহা 
উচ্চারী ॥” এই ৪৭ ও ৪৮ পয়ারের 

ভাবার্থ মরল। এরভূ কহিলেন। আমি 

মন্ন্াসী বলিয়া বঞ্চনা করিও না। 

শরীরের, শীরাধার তত্ব কহিয়া আমাকে 

পুর্ণ মনোরথ বর । 
সন্দেহ হইতে পারে, রামানন্দ তাহার সন্মুখে 

বাচালত। প্রকাশ করেন কেন? তদুত্তরে গ্রন্থকার 

বলিতেছেন, "্যদ্থপি* ইত্যাদি । যদিও রায় মহ!- 

শয় মহাতক্ত, যদিও তীহার মনকে শ্রীকৃষ্ণের মায়া 

আচ্ছাদন করিতে পারেন ন! অর্থাৎ মহাপ্রতূকে 

সমান্ত মনুষ্য বা একজন ভাক্ক বলিয়া বা! লন্ন্যাসী 

বলিয়, প্রতীত করাইতে পারেন না, তথাপি 

প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল অর্থাৎ লীলার জন্য যেমন 

কষের ইচ্ছা নিজের পারিষদগণকেও মোহিত 

প্লোকের ও পয়ায়ের ভাবার্থ। ১১১ 

করে, তন্জরপ লীলার জন্য গাহারই পরম প্রবল! 

ইচ্ছ| রায়কে মোহিত করিয়া বাচালত! প্রকাশ 
করাইতেছে। «এই মহারাজ মহাপগ্ডিত গম্ভীর" 

এই পূর্ব পয়ারে ব্রাঙ্মণগণবাক্োে রায় মহাশয় 

ধে বাচাল নহেন, তাহ! গ্রাতিপন্ন হইয়াছে । যদিও 

রায় বুঝিতেছেন, যে আমি যাহার সম্মুখে বাচাল। 

প্রকাশ করিতেছি, তিনি (ইনি) স্বয়ং ভগবান্, 
তথাপি স্কাহারই মায়ায় মোহিত হইয়া ও তং. 

কর্তৃক প্রেরিত হইয়। বলিলেন, আম নট, তুমি 

শব্রধার; তুমি আমাকে যেমন নাচাইভ্ছে। 
আ[মও তদ্রপ নাচিতোছ; আমার গ্িহব। বীণাযন্তর 

তুমি বীণাধারী, তোমার যাহ! শুনিতে ইচ্ছা হই- 
তেছে, আমিও তাহাই উচ্চারণ করিতেছি। তুমি 

কুষ্চস্বক্ূপ যেরূপ বলাইধে, আমি সেই রূপই 
বণিব ॥ ৪৭1৪৮ ॥ 

(৭০ পা) “ঈশ্বর পরম *.* *** সর্ব- 

রস পুর্ণ ॥” এই ৪৯ পয়ারের ভাবার্থ 

সরল। রায় রামানন্দ কৃষ্ণের খ্বরূপ 

বলিতেছেন, “ঈশ্বর* ইত্যার্দি। আধার, 

আশ্রয় ॥ ৪৯ ॥ 

(৭১ পা) “ঈশ্বর ইতি । এই 

শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা 'আদির ২৫ 

পৃষ্ঠায় এবং ভাব্পধ্য ভাব্থব্যাখ্যায় ৭১ 

পৃষ্ঠায় দেখিবেন। “ঈশ্বর পরম" ইত্যাদি 

পয়র প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ২৯॥ 

(৭১ পা) “বন্দাবনে,******'মন্মথ- 

মদন ॥” এই ৫ পয়ারের ভাবার্থ। 

সর্কেশখবর মর্কশক্তি ও মর্করম পূর্ণ প্রীকৃষঃ 
প্ীরন্দাবনে বিরাঞ্জিত অগ্রাকৃত নবীন 

মদন। তিনি অন্য প্রারুত ও অগ্রারূত 

মদন মকলের মূলা শ্রয়। তিনি গ্রারন্দা- 

বনে বিরাজিত হইয়। নিত্যনৃতনরূপে 

অনুভূত হইয়। থাকেন। ভিনি কোটি- 



১১২ 

কন্দর্পলাবণা এবং প্রারুতাপ্রাকত কন্দর্প 

সকলের মৃতন্থ।নীয়। শান্ত্রকারগণ এই 
জন্যই কামবীক্ষ ও কামগায়ত্রী দ্বারা 

তাহার উপাসনার ধিখাঁন করিয়াছেন । 
নি পুক্ষুষ ও স্ত্রী, স্থাবর ও জঙ্গম সক- 

শেতই 16তত আকর্ণণ করেন। তিনি 
গ[ক্ষাৎ কামধেও মোহিত করেন ॥৫০| 

(৭১ পা) “তাসামিতি। হ্োকের 

টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৭৩ পৃষ্ঠায় 
দেখুন | প্ীকুষ্ণ যে, সাক্ষাৎ কামকেও 

মোহিত করেন,তত্গ্রামাণ এই শ্লোক ॥৩০| 

(৭১ প1) “ন+না ভক্তে*'*আশ্রয় ॥” 

এই ৫১ গ্রে ভাবার্থ সরল । নানা 

ভক্তের 'শাস্বাদ্যরন শান্তাদিভেদে 

বন্শিপ। প্রীুষ এ নকল রমের বিষয় 

ও আশ্রয়। প্রীকুষং রমের আশ্রয়, 

কিরূপে, তাহ! পর খোকে সপ্রমাণ 

করিতেছেন ॥ ৫১ ॥ 

(৭১,পা) “অখিলরসেতি 1” এই 
শ্লোকের তাত্পর্যয শ্লোকার্থে গুকাশ 

আছে | “রগাম়ুতের লিষয় 'হ।শ্রুয়গ এই 

পাল গ্মাণ "অখিলরবামৃতমূদি$ 1৮ 
তির্ঘত খিল এন মকল সাহাতে তাদুশ 

দাতিগাত ও মৃত যাহার ভিনিই আহ । 
০) ৯2 ০1 আসন হওয়াতে রন- 

[॥এর শীষ যেমন 

ন।চট৭1৮প7, এত দপ মচ্চিদানন্দ ॥৩১। 

(৭২ পা) শশ্ৃক্ষার***ঘর্বচিতহর ॥* 

এই ৫২ ায়|বের বার্থ । শ্রীরুফেের 

শৃর্গারিণরা লি যতি । আত্ম (নিজের) 

পর্য্যও খজের [চত্তহরণ করেন । এখানে 

রন কে।ন তব ঃএই এস্মের উত্তর দিলেন, 

ড 

ক শাস্তি সত র 

খ্ রখ ্  ১ ত্প ] 

ভ্রীপ্রীচেতস্যাচরিতাৃত | [ অষ্টম পরিচ্ছো। 

শৃঙ্গাররসই রসের তত্ব । শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গার- 
রসরাজ মৃত্তিধারী বলিয়াই নিজরূপে 

নিজে মোহিত হন ॥ ৫২॥ 

(৭২ পা) “বিশ্বেষামিতি। এই 
ধ্লে/কের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৫৬ 

পৃষ্ঠায় দেখুন । শৃঙ্গাররনরাজমুদ্তিধর* 
প্রমাণ “শৃঙ্গার মুর্তিমান্* ইতি ॥৩২| 

(৭২ পা) “লক্ষীকান্ত'** ***মন ॥+ 

এই ৫৩ পয়ারের ভাবার্থ মরল। 

শ্রীকৃষ্ণের যুন্তি নারায়ণাদি অবতারের 
মন হরণ করেন ॥ ৫৩॥ 

(৭২ পা) “দ্বিজাত্বজেতি। এই 

শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। শ্রীরুষ্কমৃত্তি নারায়ণাদি পুরুষা- 
বতারের মন হরণ করেন, তত্প্রমাণ 

এই শ্লোক । 

দ্বারকাস্থ মৃত ব্রাঙ্মণবাঁলকগণকে আনয়ন জন্ত 

শ্রীকষ্ণ ও অঞ্জন ভূমাপুরুষের নিকট গমন 
করেন । কোথায় গমন করেন, তাহ! ভাগবতে 

পূর্ব্বেত্ত অধ্যায়ে, 

ততঃ গ্রবিষ্টঃ সলিলং নভম্বত! 

বলীয়টৈজদ্ হদুর্ষি ভূষণমিত্যাদি।” 
সপ্তশ্নোকে বর্ণন করিয়াছেন। উহা সজ্ক্ষেপে 

বল| হইতেছে প্রয়োজন হইলে এ স্থলের 

তোষণী দেখিবেন। শ্রীকষ্থার্জুন নভস্থল হইতে 

সলিলরূপা বিরজাণদীতে প্রবেশ করিয়া সর্ব- 

পোকাতাত পুরী দর্শন করিলেন। মৃত্াঞ্জয়ত্তে 
উক্ত হইয়াছে, ব্রন্মাণ্ডের উপরি সত্যালোক,তদুপরি 

বিষুলোকঃ তদুপরি অহঙ্কাররূপ আবরণস্থ রুদ্র- 
লোক, তদুপরি মহত্তত্বাবরণন্থ মহাবিষুুলোক; তছু- 

পরি গ্রকৃত্যাবরণস্থ মহাদেবীলোক, তছুপত্রি পর- 

ব্যোমস্থ মহাবৈকু*নাথের কারণার্ণবের অন্তর্গত 

মহাকালনূপ ভবন। ইহ! অর্জুন দেখির়াছিলেন। 



সধালীল। |] 

হরিবংশে ইহাকে মৃক্তধাম বলে। পু, শ্রী, কীর্তি 
গ্রতৃতি অখিল বিভৃতি মক্ল এ ধামস্থ পুরুষকে 

সর্ব] সেব! করিতেছেন। গোবর্দনপুজায় যেমন 

শ্রী লীলাকৌতুক জনা ব্রজন সহ নিজাংশ 

মুরঠিকে প্রণাম করেন, তদ্রপ এই পুরুষকেও 

গ্রাম করেন। গোবর্ধনপূজাগ্রাহী পুরুষ 

হইতেও এই পুরুষ আত্মমহত্থ প্রকাশক বলিয়া, 

ইহাকে ভূম! পুরুষ বলা! হইল। এ ভূমাপুরুষ 

্ররষ্ণ/জ্্বনকে বলিলেন, আপনাদের দর্শন জন্য, 

মৃত ত্রাহ্গণবালকগণকে এখানে আনয়ন করি- 

যাছি। শ্রীহরিবংশে ও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,-- 

“মদর্শনার্থং তে বাল! হৃতান্তেন মহাতন]। 

বিপ্রার্থমেধাতে কৃষ্ণ! মৎসমীপং ন চান্যথা ॥* 

বিপ্রের জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমার নিকট 

আমিবেন, ইহ! অন্যথা হইবে ন| জানিয়া, আমার 

দর্শনের জন্য মহাত্ম। ভূমাপুরুষ মৃত ব্রঙ্গণব!লক- 

গণকে হরণ করেন। ইহা! আশ্চর্য নহে। যে 

হেতু শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্যলীলার উপযোগী শৃঙ্গাররস- 

রাজ অস্ভুতরূপ দর্শন করিবার জন্যই ভূমাপুরুষ 

এররূখ কার্য করেন। অতএব ভূমাপুরুষ হইতে 
স্রীরাঞ্জর শক্তি ও সৌনদর্যযাদণি গুণ মে অধিক, 

২"শার প্রাপ্তি হইল। শ্রীরষণের যুক্তিতে যে, 
ছুমাপুকষ আকৃষ্ট হন, তাহাও প্রতিপন্ন হইল । 

এই ভৃমাপুরুষই নারায়ণাদি-অবতার। শরীক 
তদবতারের,) সুতরাং মন হরণ করেন ॥ ৩৩ ॥ 

(৭২ পা) “লঙ্ষ্মী,.. '**আকর্ষণ ॥” 

এই ৫৪ পয়ারের ভাবার্থ মরল । শৃ্গার- 

রমরাঁজমৃত্তি নারায়ণাদি-অবতারের চিত্ত 
হরণ করেন, ইহ] বলিয়া, লক্ষ্মী গ্াভৃতি 

জেষ্ট। রমণীগণকেও আকর্ষণ করেন ; ইহ 
বলিতেছেন, “লক্ষ্মী আদি" ইতি ॥ ৫৪॥ 

( ৭২পা ) “কস্তেতি।” ইহার 

তাৎপর্য; | শুকঙ্গাররমরাজমুর্তি লক্ষমীরও 

মন হরণ করেন। তত্ঠামাণ এই মোক। 
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মোকের ও পয়ারের ভাবাথ। ১১৩ 

নাগপত্ধীগণ কহিলেন, হে কৃষ$, তোমার 

শারায়ণরূপের ললন| লক্্মী পরম ম্থুকোমল| হুই- 

যাও) যে শূঙ্গাররসরাজময় গেপালরূপের প্রাপ্তি- 

কামনায়, তদ্বিধ-পরমপতি নারায়ণের সগময় সেই 

সেই ভে।গনকল ত্যাগ করিয়! বদ্ধনিয়মা হুইয়। 

তপ আচরণ কবেন। কিন্তু তাহাতেও তোমার এই 

রূপ প্রা্থ হন নাই। লক্গীর কঞ্চগ্রাপ্ত স্বীকার 

করিলে, এই শ্লেক অগ্রাসঙ্গ হয়। স্ত্রীত্ব হেতু 

শ্বপতির আর।ধনাই তপ। এই লক্ষী নারার়ণের 

প্রেস্সসীরূপ1, গোপরামারূপা নহে। অতএব 

গোপীগণের ন্যায় লক্ষ্মীর তাদৃশ ভাব না থাকার, 

ইনি শ্রীকৃষ্ণকে পান নাই। শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গাররস- 

রাজমুষ্ঠি দ্বার! লক্ষ্মী আকধিত হইয়া, ক প্রাপ্ডি- 

কামনায়, তিনি তাহার আরাধন। করেন, ইহ! 

সিদ্ধান্তিত হইল। লক্গমী ও নারায়ণ যখন কৃষ্ণমা ধুর 

(আকর্ষিত হন, তখন অন্যের কথ| কি? ॥ ৩৪ ॥ 

(৭২ প1) “আপনা র''*আলিঙগন ॥" 

এই ৫৫ পয়ারের ভাবার্থ মরল। সর্ঝ- 

চিত্বহর অর্থাৎ কুষ্চমাধুর্য্য লক্ষী ও নারা- 

যণ প্রভৃতি নকলের চিত্তহরণ করেন। 

ইহ। বলিয়া, নিজমাধুর্ষে; নিজেই আক- 

শিত হইয়। নিজেকে শিজে, আলিঙ্গন 

করিতে উদ্যত হয়েন, তাহ। বলিতেছেন, 
“আপনার" ইতি ॥ ৫৫॥ 

(৭২প।) *অপরিকলিতেতি ॥? 

এই গ্লোকের চীক! ও বাঙ্গল। আদির 8৮ 

পৃষ্ঠায় দেখুন। “আপন।র মাধুর্য" এই 

পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৩৫ ॥ 

* (৭২ প1)“নজ্কেপে "উপরে ॥" 

এই ৫৬ পয়ারের ভাবার্থ মরল। রায় 

কহিলেন, গ্রভো, মক্স্ষেপে কৃষ্ণের শ্বরূপ 

ও রমতত্ব বলিলাম, এক্ষণে রাধাতত্ব 

(প্রেমতত্ব ) এবং তাহার ম্বরূপ বলি 

আবণ করুন। 



১১৪ শী স্ীচৈতস্মচরিতাস্থৃত | [ অষ্টম লরিচ্ছেদে। 
এ ররররররারররারারররররামারারাররারারররররারারাটরররারাররারাহারাররারাররারররররাটরারারারা

ররররহরারার 

শ্লীহষ্ের শক্তি অনস্ত। এঁ অনন্ত শক্তি সকল 

সংধারণতঃ তিন তাগে বিতক্ত। চিচ্ছক্তি, মায়া 

শক্তি ও জীবশক্তি। চিচ্ছক্ির নাম অন্তরঙ্গ 

শক্জি, মায়।শক্তির নাম বহিরঙ্গ। এবং জীবশক্কির 

নাম তটন্থ। শক্তি। অন্তরঙ্গ শক্তিই স্বর্নূপশক্তি ও 

সর্বণক্তির প্রধান! ॥ ৫৬ ॥ 

(৭৩ পা) *বিষ্ুশক্তিরিতি ।” এই 
শ্লোকের গীকা ও বার্গল! আদির ৮৮ 

পৃষ্ঠায় দেখুন। গ্রীরুষ্ের সাধারণতঃ 

তিন শক্তির পর গ্রামাণ এই শ্লোক। 

বিষুশক্তি বলিতে অস্তরঙ্গা শক্তি ॥ ৩৬॥ 

(৭৩ প1) “মৎ চিৎ. করি মানি ॥” 

এই ৫৭পয়ারের ভাবার্থ নরল। শ্রীকষের 

শ্বরূপ সচ্চিদানন্দময় ॥ তীয় শ্বরূপ" 

শক্তিও ত্রিনূপাত্মিক! | 

&ঁ সচ্চিদানন্দময়ী ত্রিকূপাজ্সিক! স্বরূপশক্তি 

স্বরূপতঃ ্লিকৃষ্ের শ্রীমুন্তিদরূপিনী এবং অধিষ্টাতৃ- 
রূপতঃ সন্ধিনী, সধিৎ ও হলাদদিনী। সদ্ধিনী 
প্রধন! অপিষ্ঠাত্রী ধামাদি ও গুরুবর্গ) সম্থিৎ 

গ্রধান! অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞান ও সথিবর্গ) হুলাদিনী 

প্রধান! অধিষ্ঠাত্রী ভক্তি ও ক্ান্তাবর্গ। শান্ত ও 

দ্বানগণ কেহ সন্ধিনী প্রধান ও কেহ সব্বিতপ্রধানের 
মধ্যে নিবি ॥ ৫৭ ॥ 

(৭৩ পা) “হ্বাদিনীতি।” এই 

শ্লোকের চীকা ও বাঙ্গল। আদির ৪১পৃষ্ঠ।য় 

এবং তাৎপধ্য ভাবার্থব্যাখায় ১৬৯ পৃষ্ঠায় 

দেখুন। “ম্বরূপশক্তি হয়! এই পয়ার 

গ্রামাণ এই শ্লোক ॥ ৩৭ ॥ 

(৭৩ প1) “কৃষকে আব্বা দে'**রাধা 
ঠাকুরাণী ॥ এই ৫৮ ও ৫৯ পয়ারের 

“ ভাবার্থ সরল। ক্াদিনী গ্ররুষ্ষকে 
আঙ্কাদ প্রদান করেন। কষ হ্মাদি- 

নীর দ্বারাই সুখ আন্বাদন করিয়া 

থাকেন। ভীরু ম্বযং আনন্দম্বরূপ 

হইয়াও নিজানন্দের অধিষ্ঠাত্রী হলাদিনী- 

শক্তি দ্বারা নিজের আনন্দ অনুভব 
করেন। এই হ্লাদ্দিনী শ্রীরুষ্খের ভক্ত- 

গণকেও আনন্দ প্রদান করেন। প্রা 

রুত *প্রেম কোন তত্ব* এই প্রাম্মের উত্তর 

দিতেছেন,ণ্হ্মার্দিনীর' ইতি । হলাদিনীর 

গারাংশই প্রেম! সারাংশ শব্দের অর্থ 

আনুকুল্যাভিলাষ। এ আনুকুল্যাভি- 

ল[ষাত্মক প্রেমকে আনন্দ চিম্ময়রসও 

বলা যায়। এ রপাত্মক প্রেমের মার 

মহাভাব। শ্রীরাধাই মহাভাব স্বরূপিনী। 

ইনিই কান্তাবর্গের অংশিনী ॥ ৫৮৫৯ ॥ 

(৭৩পা) “তয়োরিতি।” এই 

শ্লোকের টীক। ও বাঙ্গলা৷ আদির ৪২ 
পৃষ্ঠায় এবং তাৎপর্যা ভাবার্থব্যাখ্যায় 

১৭২ পুষ্ঠায় দেখুন। “প্রেমের পরম' 

এই পয়ার গ্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৩৮ ॥ 

(৭৩ পা) “প্রেমের ***বিদিত ॥? 

এই ৬০ পয়ারের ভাবার্থ মরল। বিভা- 

বিত, বিশেষরূপে উৎপাদিত । আনন্দা- 

বিষ্ঠাত্রী মহাভাব ম্বরূপিনী শ্রীরাঁধার 

দেহ ক্ুঞ্জপ্রেমের ম্বরূপ এবং তাদৃশ প্রেম 

দ্বার! বিভাবিত। অতএব শ্রীরাধা কান্তা- 

গণের শ্রেষ্ঠা বলিয়। বিদিত ॥ ৬০ ॥ 

(৭৩ পা) “আনম্দচিন্ময়েতি ।* এই 

ক্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৪৩ 

পৃষ্ঠায় দেখুন । “প্রেমে বিভাবিত' 

পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক । আনন্দ চিন্ময়" 

রস দ্বার! ্ীরুষ্* উপাসিত হন | আনন্দ- 

চিন্ময়রসাত্মক প্রেমে শ্ীরাধ। বিভাবিত 

হয়েন। ইহাই প্রেমের তত্ব ॥ ৩৯ |... 
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(৭৩ পা )+মেই মহাভাব'**','কায়- 
বাযহরপ ॥” এই ৬১ পয়ারের ভাবার্থ। 

মহাভাবরূপা গ্রীরাধা চিম্তামণিসার 

মদৃশী। | 

চিন্তামধিসার বলতে ইহাই বোধিত হইতেছে, 

যেমন চিন্তামণির নিকট যে যাছ। প্রার্থনা! করে, 

সে তাহাই পায়? তন্পস্জ্ীীরাধার নিকট যে যাহা 
গ্রার্থনা করে, সে তাহ|ই পায় এবং প্রার্থন।র 

অতিরিক্ত বিষয়ও পায়। শ্রীকুষচের বাঞ্ছাপুরণই 
তাহার কাধ্য। লক্গমীগণ তাহার বিগাসমৃত্তি, 

মহিষীগণ তাহার প্রতিবিম্ব ও ললিতাদি গোপী- 

গণ তাহার কায়বুহ। বহুকাস্ত। বিনা রসের 

উল্লাস না হওয়াতে, শ্রীরাধা সকলকাস্তার 
আকারে বিরাজ করেন। গ্রীরাধা নানামূর্কি ধারণ 
পূর্বক শ্রীরুঞ্ককে লীলারস আস্বাদন করাইয়! 
থাকেন। অগ্রিও অগ্নিশিখার বেন ভেদ নাই, 

তদ্রপ শ্রীরাধ! ও শ্রীকৃষে। ভেদ নাই। খ্রীরাধ। 

ও শ্রীরুষ্ণ একাত্মা) লীলারস আস্বাদনের জন্য 

রূপভেদ মাত্র ॥:৬১॥ 

(৭৩ পা) রাধা প্রতি''***.শাড়ী 

পরিধান ॥* এই ৬২ পয়ারের ভাবার্ঘ। 

শ্রীরাধার দেহ যে, প্রেমের শ্বরূপ ও প্রেম 

দ্বারা বিভাবিত, তাহা দেখাইতেছেন, 

“রাধা প্রতি" ইত্যাদি। 

রের মলণাশক দ্রবা, ইহাতে শরীর 

কোমল ও সুস্থ হয়। অঙ্গে উদ্বর্তন 

লেপনে যেগন শরীরের মল নষ্ট হয় এবং 

শরীর উজ্ত্বল,। কোমল ও সুন্দর হয়, 
তদ্রপ ভ্ীরুষের স্সেহই রাধার উৎর্তন | 

শরুঞন্সেহরূপ উদ্র্তনে আরও একটি 

সুগদ্ধি দ্িতেছেন, “তাতে অতি সুগন্ি" 
ইতি। তাতে অর্থাৎ কুষদ্েহরূপ উদ্বর্তনে 
সখীগণের গ্রাণয়নূপ সৎগদ্ধ কুজুমাদির 

উদ্বর্তন, শরী- 

ক্লোকের ও পয়ারের_ভাবার্ঘ। ১১৫ 

মিশ্রণে অতি সুগন্ধি উদ্বর্ত5 হইল। 

উক্ত উদ্বর্ভন ঘ্বারাই,রাধায় জেহ-গুগন্ধ ও 
উজ্ত্বল হয়। চিদ্ধদ্রবকারী গাঢ় পোেমকে 

স্বেহে বলে। “কারুণ্যান্তত৫ ইতি। 

প্রতঃকালে নদীর প্রবাহে সান কর্তব্য 

হেতু ্রীরাধার প্রাতঃস্নান বলিতেছেন, 

করুণতারূপ জলের তরঙ্গ দ্বার রাধার 

প্রাতঃস্নান। বয়ঃসন্ষিতে বাল্যচাপল্যের 

ণিবত্তি হওয়ায় ্রথমতঃ করুণার আবি- 

কার হয়। করু।র তরঙ্গে বালাচাপল্য 

নিবৃত্ত হয় বলিয়া, কারুণ্যাম্বতধারায় 

স্থান বলিলেন । মধ্যাঙ্ছে দামীগণ কর্তৃক 
অর্পিত জলধারা দ্বার সুকুমারী নারী- 
গণের স্নান কর্তব্যতা হেতু মধ্যাহ- 

স্নান বলিতেছেন, যৌবনরূপ জলধারায় 
মধ্যাহ্ন স্সান। মখীগণই প্ীরাধাকে কৃষ্ণ 

দর্শন করাইয়া যুবতীভাব প্রাপ্ত করান 

বলিয়া তারুণ্যান্তধারা বলিলেন। 

গায়াহ্ছে নিদাঘতাপ বিনাশ জন্য জলে 

অবগাহন স্ানের এয়োজন হেতু মায়া 

স্গান বলিতেছেন, লাবণারূপ জলে 
রাধার সায়াহুত্বান। ত্রিকালীন নামে 

ইহ] বোধিত হয়, শ্রীরাধার দেহ করুণাঃ 

যৌবন ও সৌন্দর্যোর মূলাশ্রয়, যাহা 
লক্ষ্ীদেবীকেও'গ্লানিযুক্ত করে। শ্্রীরাধার 

পরিধেয় বস্ত্র বলিতেছেন, “নিজ" ইতি । 

নিজের লক্জারূপ শ্বামবর্ণ অর্থ|ৎ শ্ঙ্গার- 

রমরূপ পট নির্দিত মাটি ( পরিধান বস্ত্র) 

ইহ[তে প্রীরাধা যে পরম। লজ্জাবতী, 
তাহ বল। হইল ॥ ৬২॥ 

(৭৩ প1) "রুষ্ণ অনুরাগে*****পট" 

বাম ॥” এই ৬৩ ও ৩৪ পয়ারের ভাবার্থ। 
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যাহাতে মর্দদ] অনুভূত জীকৃষ্ের রূপাদি 

গ্রতিক্ষণে নু'তন নূতনরূপে প্রতীয়মান 

হয়; নেই রুষ্ণানুরাগ গ্রীরাধার রক্তবর্ণ 

ওড়না । ভ/রাধ। গ্রায়মনরূপ কঞ্চুলিক। 

দ্বারা নিজ-স্তনযুগলকে আর্ত রাখিয়া- 

ছেন। সৌন্দর্য;রূপ কুস্কুম, সখীপ্রণয়রূপ 
চন্দন ও শ্মিতকান্তিরপ কর্প্রএই তিনটি 

রাধার অঙ্গের বিলেপন । শৃর্গাররস- 

রূপ যে কম্তরী, তদ্দার৷ রাধার কলেবর 

বিচিত্রিত হহয়াছে। গ্চ্ছন্নমানই রাধার 

কেশবিন্তান। ধীর।ধীরাত্বরূপ গুণ রাধ।র 

পউবান (সুগঞ্ধিচ্ণ )॥ ৬৩৬৪ । 
(৭৩ পা) “রাগ তাম্বুল...পুরিত ॥” 

এই ৬৫ ও ৬৬ পয়ারের ভাবার্থ। রাগ- 

রূপ তাঘ্ুলের রাগে রাধার অধর 

উল্জ্বল। কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তস্ত, স্বর, 

অস্ফ,টধবনি, রক্ততা' উন্মাদ ও জড়তা 

এই নয়টি উত্তম রত্বু ও হধার্দি তেত্রিশটি 

মঞ্চারীভাব এবং কিলকিঞ্চিতা(দ বিংশতি 

অলঙ্কারই রাধার অঙ্গের অলঙ্কার। 

ভাবভুষণ, ভাবরূপভূষণ। ভর, ধারণ 
করিয়াছিলেন । 

কিলকিঞ্তাদি বিংশতি অলঙ্কার যথা)_-ভাব, 

হাব ও হেল! এই তিনটি অঙ্গজ। শোভা, কান্ত, 

দীপ্ত, মাধুধ্য, গ্রগল্ভতা, গুধাধ্য ও ধৈষ্য এই 

সাতটি অযত্বর্জনিত। লীলা, বিলাল, বিচ্ছিত্তি, 

বিভ্রম, কিলকিঞ্ত, মোট্রারিত, কুট্রমিত,বিব্বোক, 

ললিত ও বিকৃত এই দশটি শ্বভাবঙ্জনত অলঙ্কার । 

এই ভাবসকল শৃঙ্গররদে রতি নামক স্থৃ।য়ীভাবে 

প্রশ্টাশ পায়। ভাব যথ| উজ্জ্বলে,- 

প্নিরর্বকারাত্মকে চিন্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রন |” 

চি্তের প্রথম বিকারকে ভাব বধে। হাব 

খখ। ভজৈব,- 

প্ীপ্রীচৈতগ্ঠচরিতামৃত। [ অষ্টম পরিচ্ছেদ 

গ্রীবারেচকসংধুক্তে। জনেত্রাদিবিকাশকৃৎ। 

তাবাধীষত্গ্রকাশে। যঃ স হাব ইতি কথ্যতে ॥” 

গ্রীবা বক্রকরণ, ভ্রনেত্রা্দির বিকাশকারী এবং 

ভাব হইতে যাহা ঈষৎ প্রকাশক, তাহা হাব। 
ছেল! যথা,_- 

"হাব এব ভবেদ্ধেল। ব্যক্তঃ শূঙ্গারহচকঃ।* 

হাব যদি স্পষ্টরূপে শুঙ্গারহ্চক হয়, তবে 

তাহাকে হেল। বলে। শোভ। যথ।,_ 

“স। শোভ। রূপভে(গাতৈযর্ৎ স্তাবঙ্গবিভূষণম্ 

রূপ ও ভোগা(দ্জনিত অঙ্গাবভূষণহ শেভ।। 

ক।1গ যথ।,__ 

“শোউতৈব কান্তিরাখ্যাত1! মন্মথাপ্যায়নেজ্জল!।” 

মন্মথের পুষ্টিঞজানত উজ্জ্বল শোভাকে ক্স 

বলে। দীপ্ত থা, 

“কাস্তির়েব বয়োভোগদেশকালগুগাদ্দিভিঃ।” 

উদ্দী/পতা!ত [বস্তারং প্রাপ্ত চেন্দীপ্তরুচ)তে ॥£ 

যৌবন, দেশ, কাণ) ভোগ ও গুণা।দ হেতু 

উদ্দীপ্ত ও [বন্তৃঠ ঝান্তিকে দীপ্ত বলে। মাধুধ্য যথা, 

“ম]ধূর্য/ং নাম নাং সব্ব।বস্থাস্থ চারতা।” 
সববাবস্থ।য় চে£ার চ1%৩াকে মাধুধ্য বলে। 

গ্রগল্ভত। যথা, 

দানশেক্কতং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্ক। গ্রগল্ভতা |” 
নস্ভোগে নিঃশস্কের নাম প্রগন্ভত।। ওদায্য যথা, 

"ওধাধাং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ববস্থাগতং বুধ]ঃ।/ 

সর্ববাখস্থ। গত [বনয়কে ওঁদাধ্য বলে। ধৈর্য্য যথা, 

শৃস্থর। [চিত্তোন্নতিধাতু তদ্ধৈধ/মিতি কীর্ত্যতে |”! 

[চত্তেশাতর স্থরতাকে ধৈর্য্য বলে। লীল যথা, 

[গ্রামাজুকরণং লীল। রমোর্বেশক্রিয়াদিভিঃ ৮ 

রমণীয় বেশ ও ক্রয়াি দ্বার! প্রিয়ের অনু" 

করণকে লীল। বলে। গতি, স্থান, আসন, মুখ 

ও নেত্রাঙ্দি' কর্মসকলের প্রিয় সঙ্গম জন্য যে তাং" 

কালিকবৈশিষ্ট তাহাকে বিলাস বলে। বিচ্ছিত্তি যথা, 

“জাকল্প কমনাল্পাপি বিচ ওঃ কাস্তপোষকৎ।” 

বেশ রন অল্প হইলেও, যাহ দেছ্রে কান্তি 

পোধণ করে, ভাহ। বিচ্ছিত্তি। কাস্ত গ্রাধিকালে 



মধালীল!। ] মৌকের ও পয়ারের ভাবার্ঘ। ১১৭ 
পাপা 

মধনাবেশ বশত ঃ অস্থানে ভূষণাদির বিষ্যানকে 

ভ্রম বলে। গর্ব, অভিল[ষ, রোদন, ঈষংহান্ত, 
অস্গা, ভর, জোধ ওহ্র্য এই সকলের সঙ্করী- 
করণকে কিলকিঞ্িত বলে। কান্তের প্মরণ ও 

বার্তানি শ্রনণে কান্তবিষয়ক ভাবের ভাবনা জগ্ত 

হুদয়ে অভিলাধের প্রকাশকে মোট্টায়িত বলে। 

কান্ত স্তন ও অধরারদি গ্রহণ করিলে, সন্তরে শ্রীতি 

হইলেও সন্ত্রম বশতঃ বাধিতের গ্ভায় বাহে ক্রোধ 
প্রকাশকে কুট্টমিত বলে। কান্ত ও তদর্পিত বস্ত 

অভীই হইলেও, তাহাতে গর্ব ও মান হেতু অনা- 

দরকে বিব্বেক বলে। যাহাতে অঙ্গ গ্রত্যঙ্গের 

ভঙ্গি মৃকুমারতা এবং জ্রবিলাসের মনোহরতা 

প্রকাশ পায়। তাহাকে ললিত বলে। লজ্জা, মান, 

ঈর্ষাদি দ্বররা যে স্থানে বিবক্ষিত বিষ প্রকাশিত 

হয় ন।, তাহ! বিকৃত। 

মধুরত্বাদি চতুর্কিধ গুণগ্রাম রাধার 
পু্পমালা ॥ ৬:।৬5। 

(৭৩ প।) *মৌভাগ্যতিলক''আশ- 
পাশ ॥ এই ৬৭ ও ৬৮ পয়ারের ভাবার্ঘ। 

জীরাধা সৌভাগ্যরূপ তিলকে উজ্জ্বল । 
গ্রেমবৈচিত্তা যাহার হারের মধ্যমণি । 

তরল, হার। প্রিয়তমের নিকটে ৭1কিয়! 

প্রেমের উতৎ্কর্ষতা বশতঃ প্রিয়মহ বিচ্ছেদ 

ভয়ে লীড়ার অনুভবকে প্রেমবৈচিত্ত্য 

ধলে। যৌবনরূপ প্রিয়নখীর ক্ষন্ধদেশে 
রাধা আপনার লীলারূপ করপদ্ম অর্পণ 

করয়ছেন। কৃষ্ণপীলামনো বৃত্বিরূপ সখী 

আর[ধার চারিপাঁশে রহিয়াছেন ॥৬৭৬৮| 

(৭8 প1) “নিজাঙ্গ****'*কলেবর 1” 
এই ৬৯ হইতে ৭১ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। 

গীরাধ। কীতিম্বরূপ অন্থঃগুর মধ্যে গর্ব" 

রূপ পর্যযঙ্কে আনন্দে শয়ন করিয়া সর্বাদ। 

ক₹ষমঙ্গ চিন্তা করেন। জ্রুঞ্জের নাম 

ও যশঃ শ্রবণই রাধার সুম্দর কর্ণভুষণ। 
প্রীকষ্চের নাম, গুণ ও যশের প্রাবাইই 

রাধার মুখে বাক্যরূপে গ্রবাঠিত হয়। 

বিশেষগুণযুক্ত। উীরাধ! প্রীরুষ্কে শৃঙ্গার" 
রম দ্বার। কম্দপমত্বতারূপ মধু পরিবেশন 

পূর্নাক পান করা ইতেছেন। রাধা আরুষ্ের 

বিশুদ্ধ প্রেমরূপ রত্বের আকর ও অনু- 

পম গুণদ্ব|!র পুণ কলেবর ॥৬৯।১১।॥ 

(৭8 পা) “কা কঞ্ণত্যেতি।” এই 
শ্লেোকের তাৎপর্য গ্লোকার্ধে প্রকাশ 

আছে। “কষে বিশুক্* এই পয়ার 

প্রমাণ এই প্লোক। 

শ্ীরাধ! কষ্ণপ্রণয়ের উৎপত্তি স্থান বলাতে 

(তিনি যে, গ্রেমরত্ের আকর, তাহ! গ্রতিপন্ন 

হইল। ? অনুপম গুণ, যে গুণের উপম নাই; 
যাহা! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ গ্রর্থন| করেন ॥ ৪* ॥ 

(৭৪) “বাহ র.**"**...জীব ছার ॥ 
এই ৭২ পয়!রের ভাবার্থ। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি- 
গণ রাধ।র অনুপম গুণ গার্থণ। “করেন, 

তাহা দেখাইতেছেন, “বাহ্র” ইতি। 

নতাভাগাদি মহিষীগণ ধীহার মৌভাগা- 
গুণ ইচ্ছ। করেন, ব্রজরামাগণ বাহার 

নিকট কলাধিলাম শিক্ষা করেন, লক্ষী 

ও পার্কতী ধাহার ঘৌন্দর্যযাদি গুণ কামন! 
করেন, অরুন্ধতী মাহার পাতিব্রত্যধন্্ 

ইচ্ছ। করেন, তিনিই অনুপমগ্গা। শ্বয়ং 

শ্রীকষ্ণই যাহার গুণগণের নীম। পান 

না, ছার জীব কি করিয়া সেই রাধার 

গুণের ইয়ত্বা করিবেন ॥ ৭২॥ 

(৭৪ প1) “প্রভু কহে", চরিত ॥* 

এই ৭৩ পয়ারের ভাবার্থ সরল। প্রভু 

কহিলেন, কৃষ্তত্ব, রাধাতত্ব, রমতত্ব ও 



১১৮ 

গ্রোমতত্ব জানিলাম। এক্ষণে উভয়ের 

বিলানমহত্ব বল। রায় কহিলেন, উরুঝ 

বিদ্ধ, কেলিনিপুণ ও নিশ্চিন্ত ধীরললি- 

ভাখা নায়ক। বর্ধদা কামক্রীড়াই 

তাহার কার্ধ্য ॥ ৭৩ । 

(৭৪ পা) “বিদর্ধ ইতি ।” এই 

লোকের তাৎপর্যা শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। এই ক্লোকে ধীরললিত নায়কের 

লক্ষণ বলিলেন ॥ ৪১ | 

(৭৪ পা) *রাত্রিদিমে"*' ক্রীড়া" 

রঙ্গে ॥৮ এই ৭৪ পয়ারের ভাবার্থ 

সরল। ধীরললিত নায়কের কার্য; বলি- 

তেছেন, রাত্রি ইতি । প্রীরুষ্। রাত্রি 

দিন রাধার সহিত কুঞ্জমধ্যে বিহার 

করেন। এরূপ শ্রীড়াতেই তাহার 

কৈশোর বয়ম মফল হয় ॥ ৭৪॥ 

(৭৪ প1) “বাচা স্ুচিতেতি । এই 

শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আর্দির 5৫ 

পৃষ্ঠায় দেখুন । ক্ীরাধার মহিত প্রুফ, 

গর্বদা বিহার করেন ততগরমাণ এই 

শ্লোক । 

প্ীকৃষ্ে। প্রকটরূপেই ধীরললিতত্বগুপ দেখ! 

যায়। নাটাশান্্রজ্ের]! ধীরললিতত্ববিষয়ে প্রায় 

কন্দর্পকেই উদাহরণ দেন ॥ 9৪২) 

(৭ প1)৭্ভু কহে'**আচ্ছাদিল ॥ 

এই ৭৫ পয়ারের ভাবার্থ। প্রভু কহি- 

লেন, ইহাই জীরুষ্ের প্রেমবিলান সত্য, 

কিন্ত আরও যদি কিছু ধলিবার থাকে, 

তাহা বল। রায় বলিলেন, ইহার পর 

আর বুদ্ধির গতি হয় না। উক্ত প্রেম- 

বিলাসের বিবর্ত বলিয়া বে এক সামগ্রী 

আক্কে, তাহা গুনিয়া তোমার আখ হইযে 

শ্রী্ীচৈতগ্যচরিতাস্থৃত। [ অঠুষ পরিচ্ছেদ 

কিনা জানি না, কারণ উহা শক্তি ও 

শক্তিমানের অদ্বৈত ভান। 

প্রেমবিলাস শব্দের অর্থ প্রেমবৈচিত্র্য ঝ| 

প্রেমের বহিধিলাস। বিলাস শবের অর্থ সমবারি- 

কারণের বিসদৃশকার্যের উৎপত্তি বা অন্যথা" 
খ্যাতি অর্থাৎ তত্বতঃ পৃথক না! হইয়া অন্যরূপে 

প্রকাশ পাওয়।। যাহ! কার্যের সহিত লমবেত 

হয়, ভাহ! সমবারিকারণ। প্রেমবিলাসরূপ কাধ্যের 

সমবায়িকারণ শক্কিমান্ শরীক ও তাহার স্বরূপ 
শত্তি শ্রীরাধার ক্রিয়াদি, এতছভয়ের অস্তমূথিতাই 
বিসদৃশকার্ধোর উৎপত্তি। অতএব গ্রেমবিলাস- 
বিবর্ত শবের অর্থ বহিবিলাসের পুনরায় অন্ত- 

মুখতা। প্রেষ প্রথমতঃ বছ্রিলাসে স্ত্রীপুরুষ 

ভেদতাবে প্রকাশিত হইয়া) পুনরায় অস্তমুখতায় 

তছুভয়ের পরৈক্াপ্রতিপাদক হয়েন। প্রেম 

স্বরূপে অবস্থিত হইয়াই যখন বিপ্রলস্তে বিরাগ" 

ভাসরূপে প্রতীয়মান হন, ভথন প্রথমে শক্তি 

ও শক্তিমান ভিন্নভাবে প্রকাশিত পাইয়৷ আবার 

অভিন্নভাবেই প্রকাশ পান। প্রেমের যে অবস্থায় 

এইরূপ বৈপরীত্য ঘটে, সেই অবশস্থাকেই প্রেস- 

বিলামবিবর্ত বলে। অথব। মহাভাব «স দ্বারা 

উভয়ের যে অভিন্নভাব প্রকাশ, ভাহ! প্রেমবিলাস- 

বিবর্ত। কেহ বলেন, সম্তোগাত্মক বিলাসে 

উন্ভয়ের যে এঁক্যভাব, তাহাই প্রেমবিল[সবিবর্ত। 

তথাছি জগন্নাণবদভে, 

“মিলিতমিদং কিল তগ্যুগলং 

পুনরাপ ন কঞ্চন ভেদম্। 

_বিষমশরাপুগকীলিতমেব ॥ 

সখি গলিতচিরস্তনথেদম্ ॥* 

মদদনিক! কহিলেন, বিলাসে উ্তয় তন এরূগে 

মিলিত হুইল যেন,উভয়ের কিঝ্ম্মাত্র ভেদ লক্ষিত 

হয় নাই) কদর্পের শর দ্বার! যেন কীলিত হইয়! 
রহিল? ইহাতে উভয়ের চিরস্তন থেদ ন্ট হইল। 

রার গ্রেমবিলাগবিধর্ডের একটি পদ গান করি 

লেদ। এ্ীলীতটি আচ রহনুময় বাঁলয়া। প্রত 



মধালীল! | ] গ্লোকের ও পয়ারের ভাবাধ। ১১টি 

গ্রেমাবেণে হস্ত ধরা! রায়ের মুখ আচ্ছাদন করি- 

লেন। এই পরিচ্ষেদের শেষে “চৈতগ্ঠের গুঢ়তব 
জানি ইহ! হইতে ।” এই পয়ারানুধায়ী প্রম- 

বিলামবিধর্ত মুর্তিটিই শ্রীচতনা ইহা প্রতিপন্ন 

হইতেছে । “তন্থয়ং চৈকামাপ্তমিত্যাদি। শ্লোকে 

শ্ররাধা কৃষ্ণের ক্য মুত্তিই শ্রচৈতনা, ইহা গ্রস্থ- 

কার বণিযাছেন। নিজতত্ব প্রকাশ হইতেছে 

দেখিয়। রায়ের মুখ আচ্ছাদন করেন। কেহ 

বলেন, সমুদ্ধিমান্ শৃঙ্গ রমৃত্ঠিই শ্রীঠৈতন্য। রায়ের 

গীত পরে পলিতেছেন ॥ ৭৫ ॥ 

(৭২ পা) “পহিলহি.*.**.১.*, গেল ॥৮ 

এই ৭৩ পয়রের ভাবার্থ। রায়ের শীত 

থা, 'পহিলহি* ইত্যাদি । 

কোন দিন মানাবসানে শ্রীরাধ! ও শ্রীকৃষ্ণ 

মিলিত হইয়া গমন করিলে, মানভঙ্গ বিষয়ে : 

শ্রীকের সংশয় হয়। তাহাতে ভ্রীকুষ্জ মনে 

করেন, আগত কলা কোন নিপুণ! দহীকে পাঠা. 
ইয়া প্রীরাধার মান 'প্রসাদন করিব। এ রাত্রে 

শ্ীরাধা স্বপ্নে দেখেন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিতা দুী 
আসিয়।.কৃষ্ণের কথিত অনুনয় বাক্য বলিতেছেন। 

ইহ! গুনিয়। প্রারাধা বলিতেছেন, “পছিলহি*ইতি | 

পহিলহি, প্রথমে | রাগন পুর্বরাগ। 

নয়নভঙ্গ, নয়নভঙ্গীধহেতু | ভেল, হুই- 

যাছে। 

পূর্বরাগ যথ।-_. 

রতি্ধ। সঙগম।ৎ পূর্ব দর্শন শ্রবগাদিভ|। 

তুয়েুন্নীলতি প্রালৈঃ পূর্বরাগঃ ম উচ্যতে॥ 
যে রতি সঙ্গমের পূর্বে দর্শন ও শ্রবণা্দি দ্বার! 

উতপর হইয়। নায়ক ও নাগ্নিকার উদ্মীলন অর্থাৎ 

বিভাবাদির মিশ্রণে আন্মাদময়ী হয়, তাহাই পূর্বা- 
রাগ। রলশ।জ্্কারেরা বলেন,__ 

চক্ষরাগঃ প্রথমং চিস্তানঙ্স্ততোইণ সন্কর্নঃ |” 

নয়নভঙ্গী ছারা প্রথমে চক্ষুরাগ উতৎপর় হয়, 

পরে সঙ্গ নিমিত্ত ঠিস্তা, পরে মিগন বিষয়ে সঙ্গ 

হয়। লঙ্গেহ হইতে পরে, প্রথমে মাধবের পূর্ব 

রাগ উৎপর হর, তাহাতে রাধার পূর্বরাগ পুর্বে 
বর্ণিত হয় কেন? ধাহার গ্রথমে রাগ হয়, তাহা- 

রই বর্ণন অগ্রে হওয়। উচিত। তত্র, ঘ্দিও 

মাধবের রাগ প্রথম উৎপন্ন হয়, তথাপি রাধার 

রাগ বর্ণিত হইলে চারুতার আধিক্য হুয়। কারণ, 

যদিও বয়ঃসন্ধির আরন্তে ভাবের প্রথম বিক্রিয়ার 

পরস্ত্রী ও পুরুষের পরম্পর অন্বেষণ সস্তব হয়, 

তাহ! হইলেও লজ্জা) ধৈধ্য ও. কুলাচারাহি থার! 

আবৃতা স্ত্রীর পুরষের গ্রতি সহস! পূর্বরাগ গ্রকট 

হয়ন]। ধৈর্য লজ্জাদদি পুরুষের জাবরক ন| 

হওয়ায়, প্রথম চিত্তের বিক্রয়াতেই প্রায় পুরুষ 

দ্বার| স্্রীগণ অস্বোষত হওয়ার পুরুষের পূর্বরাগ 

প্রকট হয়। শ্ত্রীগণের প্রেমের আধিক্য থাকান 

প্রেম হইতে লজ্জাদির নিবারণ হয়। অতএব 

প্রীরাধার পূর্বরাগই গ্রথমে বর্ণিত ছওয়! উচিত। 

অথব1, তক্তিশান্ত্রে ভক্তিকেই রস বলে? যেহেতু 

ত রদ ভক্তফে আশ্রয় করিম! প্রকাশ পার়। 

ভগবানের রাগ ভক্তরাগের পশ্চাৎ জন্মায়। 

ব্রজদেবীগণ ভক্চের অবধি স্থান বলিয়, তাহাদের 

প্রথম পূর্ববরাগ হওয়া! উচিত। 

তনুদ্দিন বাঢ়ল, প্রতিদিনই রৃদ্ধি 

পাইতে লাগিল | "অবধি, শেষ। ন! 

গেল, গ্রাপ্ত হইলাম ন। অর্থাৎ হে সথি, 

প্রথমে নয়নভঙ্গী দ্বারা লালদা, উদ্বেগ, 

জাগর্যযা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, 

উন্মাদ ও মোহাদিময পূর্বারাগ প্রকাশিত 

হইয়া উত্তরোত্তর পরিপাকে ভাবের 

পরাকাষ্ঠ। মহাভাবে পরিণত হইল ॥৭৬1 

(৭৫ প) *ন। মে" শ*বিছুরল 

জানি ॥' এই ৭৭ পয়।যের ভাবার্থ। 

যদি ধল, প্রেম যখন মহাভাবে পরিণত 

হইল, ভখণ উহার অনপি প1ওয়। গেল। 



১২ শ্রীল্লীচৈতগ্াচন্লিতাম্বত |. [ অষ্টম পরজচ্ছো। 
টি ১ 

“তীহার অবধি পাইলাম না” এরূপ কথা 

শ্রীরাধা বলেন কেন? তদুত্তর, শ্রীরাধ। 

যে উহ্ার অবধি পান নাই, তাহার 

কারণ বলিতেছেন, “না সো" ইতি। 

সো, তিনি অর্থাৎ গরু । রমণ, পতি। 

হাম, আমি । রমণী, পত্বীী। হে সখি, 
সেই অবস্থায় আমাদের স্ত্রী ও পুরুষ 

ভেদভাব না৷ থাকায়, তদবস্থার অবধি 

গ্রাণ্ড হই নাই । যখন আমাদের ভেদ- 

ভাব রহিল না, আমাদের অভেদভাব 

জানিয়া, তখন মনোভব (কন্দর্প ) উভ- 
য়ের মন পেষণ করিয়া একীভূত করিল । 

তাগবতের 

ব্যাখ্যায় কষ্ণসন্দর্ভে জীবগোস্বামী বলিয়াছেন,__ 

"পরস্পরং বিলাসাদিতিরনবরতম্ মহা'ভাবরসেন 
বাঁ পরম্পরমভিন্নতাং গতয়োরৈকাম্ ॥” 

শ্রীরাধা ও প্রীকষ্ণ পরস্পর সর্বদ! বিলাসাদি 

ঘর! বা মহাভাবরসের দ্বার! পরম্পর অভিন্নতাঁকে 

প্রা হইয়। উভয়ে একীভূত হইয়াছিলেন। 
লে।চন দাস বলিয়াছেন,_-' 

*নিধুবনৈ মাতল, তনু তম্ম মিলল, 
টুটল চিরন্তন খেদ। 

স্মনসিজ বিশিখ, খিল যন লাগল, 

তন তনু লখই ন। ভেদ ॥” 

সো সব,মমেই সমস্ত প্রেম কাহিনী, 

প্রেমের কার্য । কানুঠামে, জ্ীকূষ্ণের 
নিকট | কহবি, বলিবে। বিছুরল, 

ভুলিয়াছেন। জানি, জানিয়া অর্থাৎ 
এ গব কথা গ্রীরুষ্ণ ভুলিয়। গিয়াছেন 
জানিয়া, তোমায় বলিতেছি,তুমি তাঁহার 

নিকট এ সব বলিবে ॥ ৭৭ 
(৭5 পা) “না খেজলু'খ ***এছন 

রীতি 1”. 

প্জন্মাত্বশ্তেতি প্রথম শ্লোকের 

এই '৮ পয়ারের ভাবংর্থ | 

যদি বল, তোমাদের এরূপ মিলশ কে 

ঘটাইল ? ততুত্তরে বলিতেছেন, “না” 

ইত্তি। না খোজলু অর্থ; আমাদের 
রাগাবস্থায় মিলনের জন্য দর্ঠী অথবা 
অন্য কাহাকেও অন্বেষণ করিতে হয় 
নাই। মধত, মধ্যস্থ। পাঁচবাণ, কাম 
অর্থাৎ মেকালে আমাদের মনের একতা 

সম্পাদন কর্তা মধ্যস্থ হইয়া, উভয়ের 

মিলন ঘট1ইয়াছিল। 

এই কাম, গ্রারৃত কাম নহে, পরস্ত গ্রেষ। ' 
উহ! কাম হইলেও তত্বরূপ। অন্তথ| তত্পদের 

বৈযর্৫ঘযাপতি হয় এক্ষণে জিজ্ঞান্ত, এই শ্বাভা- 

বিক প্রেমের হেতু কে? তহছ্ত্র, যোগমায়। 

গ্রন্থকার বলিয়াছেন, 

“মে! বিষয়ে গোগীগণের উপপতি ভাবে। 

যোগমায়। করিবেন আপন গ্রাভাবে ॥” ইত্যাদি। 

পযোগযুক্ত] মায়। যোগমায়া"--পরাখ্যাটিগ্কয 

শক্তি । শ্রীকৃষ্ণ অর্িস্তাশক্তির আশ্রয় হওয়াতে, 

তাহার নিজ:পাদপন্সের প্রেমসম্পত্রিবিস্তাররূপ 
সত্যন্থভাব প্রকাশ পাইৃতেছে। অতএব হে সণি, 

| শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ স্বভাবই আমাদের মিলনহেতু-। 

অথব।, "যোগায় মায়ঃ শবে যন্তাঃ সা যোগমায়!” 

বংশী।. এই অর্থে প্রিয়সথী বংশীই আমাদের 

মিলনের কারণ। ইত্যাদির মনীধিগণ সংলা 

করিয়া লইবেন। 

টিসি টি 

অব, এইক্ষণে। সোই, গ্রীক বা 
নিজ-পাদপত্মের প্রেমসম্পত্তিবিস্তাররূপ 

সত্যন্থভাব। বিরাগ, প্রেমশূন্য বা 
তাদৃশ শ্বভাবের ব্যতিক্রম । তুছ, তুমি। 
ভেলি,হইলি। -সুপুরুখ শ্রেমক,সুপুরুষের- 

প্রেমের । হে গখি, এক্ষণে. শ্রীকষের 
বিরাগাবস্থায় তোমাকে দৃতী, হইতে 
হইল। সুপুরুষের প্রেমের রীতি, এই- 



চা. 
বং 

' অধ্যলীলা। ] 

রূপই বটে অর্থাৎ মিলন বিষয়ে .কপটত। | 
$ 

গ্রকাশ কর! প্রেমের ধর্শ 1 ৭৮1 

(৭৫ পা) “্রাধয়া ইতি এই 

হোৌকের তাৎপর্য । “পছিলহি' এই 

পয়ারে প্রীরাধারুফের যে .প্রেমবিলাস- 

বিবর্ত উক্ত হইয়াছে! তৎপ্রমাণ এই 

শনোক। 
চু 

কোন -কুঙ্জে পরম্পরের মাধুধ্য-আশ্বাদনে - 

নিমগ্স ও উদ্দীপ্রসাত্বিকভাবে অল্ৃত শ্রীরাধা- 

কের অদ্ভুত মহাভাবমাধুরী অনুমোদন করিয়! 

ব্দাদেবী শ্রীকুষ্ণকে এই গ্লোক বলেন। শৃঙ্গার- 
রসই শিল্পী এবং স্বীয় কর্মেতে পটু; ইহ! বলীতে 
উভয়ের ঝুতি সুম্পষ্ট হইল । *্শ্রীরাধ! ও তোমার” 

এই সথচন! দ্বারা, উভয়ের ওপপত্তাতাব বশত 

(লোকত্য়নিন্দার অনবেক্ষণ গ্রাযুক্ত তোমাদের 

প্রেম সুচি হইতেছে। পরম্পরের চিত্তই জু 

( গাল! )/গ্রেমরূপ ভাগে দ্রবীভূত হয়, এই বাক্য 
্সেহ প্রকাশ পাইতেছে।, প্রেম বার চিত্ত রনী" 
ভূত হই একীভাধরূপে মিলিত হয় বলাতে, 

প্রণয় হুঢিত হ্টতেছে। প্রণয় ক্রমে বর্ধিত 

হইয়। বাম্যভাঁবকে প্রকাশ করায় মান শৃচিত 

হইতেছে। উভয়ের তেনভ্রম যেরপে নির্ধিত হয়, 

_ দেইরূপে একভ্রীকরণ হেতু, উভয়ের আখ | 

প্রকাশ 'পাইতেছে। গোব্্ধানপর্বতাদি নিকুগ্ 

সকলে তুমি কুপ্নরপতি,' এই সম্বোধন পতৃমি 

মহাগজেন্ তুলা লীলাশীনী'; ইহ! বেধিত হুই- 

তেছে.এবংকতোমার সুকুমার চরণয়ের, পর্বত- 

গহবর কুঞ্জাদিতে পরম্পর মিলম নিমিত্ত রাত্রিদিন 

অভিষাক়কারি যে তোমর! দুইজন যুবক ও যুবতী, 
তোমাদের কও সুখজনক বলিয়! রাগ শুচিভ |. 

হইতেছে। নিত্যানৃতনত্্নপে ভানমান রীগই 
হিঙুলয়াশি, এতদ্বারা জনুরাগ প্রকাশ পাঁইতেছে। 

, _হিছুলের গায় রকতবর্ধ,জাতুর হি হিচুলাকারত 

উতর মহাতাববা অনুরাগ ৎকর্ষের 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাবাথ। ১২১ 

হসংব্দোত্ব, ব্রন্ধাওস্থক তন্তঙজনের অস্তঃকরণে 

বিশ্বয় গ্রণ্তির জন্ত মহাতাবের ক্রিয/ক্ষোত (ভেদে 

ভাব) অন্ভবনীয়; গতদ্বার! যাবদা প্রয়বৃত্তিতব 

উক্ত হইলা। এইরূপে উত্তরোপ্তর উদাহরণ সঞ্চলে | 

মহাঁভাবের চিহসকল .কখন' পৃথক্ পৃণকৃরূপে, 

কখন সম্পূর্ণক্ূপে বোধিত হয়। মহাভাবে পর- 
স্গরের 'অভিন্ধত্ব হেতু, এই মছাভাবে অন্যের 

অগ্রাবেশ বশতঃ ইহার গসম্েদ্য ?শ1 বলিলেন 1:৪৩| 

(৭৫ পা) “প্রভূ, কহে-. “হয় 

গ্রোচর 0” , এই ৭৯ ও ৮০, পয়ারের 

ভাবার্থ মরল। তু" ইতি। সাধ্য 
বস্তুর (প্রেমের ) ইহাই অবধি 'বটে। 

আমি তোমার গাম।দে গ্রেমবিলাধ- 

বিবর্তকেই সাধ্যবস্তর অবধি বলিয়া! 

জানিলাম। সাধন ব্যতীত সাধাবগ্থর 

ল/ভ হয়,না। অতএব তাদশ সাধ্য- 

বস্তর সতের উপায় যাহা, তাহাই বল। 

“অত্যন্ত রহস্য” ইতি । প্রেম মাধনের 

রহস্য অতি গুঢ়। যদি বল,"গু কিমে ? 

তদুত্বর, “রাধারুফ্েরর"ইত্যাদিন ভীরাধা- 

কুষের গুঢৃতর লীল।" দায়্যবাত্মল্যাদি 

ভাবের অগম্য ॥ ৭৯/৮০ ॥ 
(৭৫ পা) “ণঘে এক." ***নাহিক 

উপার ॥” এই.৮১ ও ৮২ পয়া্রর 

ভাকার্থ। সবে এক; কেবল একমাঞ।, 

ইহা, রুই রাধারুষ্লীলায় | স্দী লীলা- 

-বিস্তারিঞা অর্থাৎ মখীগণুই লীল! বিশার 

করিয়া মখীগণই আস্বাদন 'করেন।, 

স্থীগণ কিরুপে, ীলারন আবাদন, 

করেন, তাহ: “মীর স্বভাব” - ইটা, 

পয়ারে ব্যক্ত হইবে। : এই লীলায়, এব 

সখী ব্যতীত অন্যের গতি (প্রবণ ). 

হয় না।, (যিনি নখীড়াষে - মর অনু- 



১২৭ 

গস্ত হইয়া! ভঙ্জন করেন, তিগিই প্রীরাধা- 

রুষ্ের কুঙ্গমেবারূপ সাধ্াবস্া লাভ 

করেন। 

তথাহি ব্রক্মসংহিতায ৫৫ গ্লোকে_ 

প্যং ক্রোধকামসহজ প্রণয় [দভীতি- 

বাৎসল্যমোহগুরুগৌরবসেবাভাবৈঃ। 

সঞ্চিগ্য ত্য সদৃশীং তন্থমা পুরেতে 

গোবিলমাদ পুরুষং তমহং ভজ।মি ॥* 

ভীকফ্ের প্রতি ক্রোধভাব, কামভাব, সখ্য- 

ত।ব, ভীতিভাব, বাৎলল্যভাব, মোহভ।ব, গৌরব- 
ভাব ও সেব্যভাব; এই সকলের খমধ্যে ভক্তগণ 

ধেকে'ন ভাবে ভজন! করিলে, তিনি নিজের 

ভজনানুবূপ দেহ পান অর্থাৎ ধিনি ভক্তকে তাহার 

তাবনানুরূপ দেহ দেন, সেই আদিপুরধ গোবি- 

ন্ফে ওজন! করি। অতএব সথীর অনুগত 

ভজনে সী হয়। সখী যথা,_- 

শপ্রেমলীলাবিহারাণ।ং সম্যপ্থিস্তারিক] সথী ॥* 

প্রেম লীল! ও বিহারাদির বিস্তারকারিণীকে 

সী বলে। সথীর ছেদ উজ্বলে দেখিবেন। 

ফেছ বলেন, সীগণের তাব যাছাদের হইয়াছে, 

তাহার! আপন]কে রাগান্থগ! সখী বলিতে পারেন 

মচেৎ তাদৃশভাব বাছাদের উৎপন্ন হয় নাই, 
তাহার! আপনাকে সখী বলিদ! মানিলে "জহং 

গ্রহোপাসন1” হয়। যেহেতু গোপীগণ শ্রীকষের 

হলাদিনীশক্তির কায়ব্যহ্রূপা। অতএব আমি 

ফুষঃ বলিলেও যে দোষ, আর আমি গোপী বলি- 

লেও সেই দোষ। তাদৃশ ভাবযদি ছয়ং গ্রহা- 
বিঠেের গ্ভায় গোপী অভিমান করায়, তবে কোন 

দোষ হয় না. পরস্ত গুণই সম্পাদন করে। যেমন 
ভাবশুগ্তক রাজ! আপনাকে বিষু বলিয়া! অভিমান 
করার নরকগামী হন,কিস্ত গ্র্থাধিষ্টের ন্যায় ভাবা - 

বিষ্ট প্রহলাদ মহাশয় “আমি কৃষ্ণ” বলায় সাঁধুগণের 
শিরোভূষধপ হঞ্জেন। আত্তএব আমি ফবে পথী- 

গণের অনুগত হইয়া! রাধাকফের জুঞ্জসেব। প্াইব, 

শ্রীষ্জীচৈতগ্যচরিতাযৃত । 
০৯৪৩ 

[ অষ্টম পরিচ্ছেদ । 

এরূপ লোন করিলে এবং গুরুকষেের কপ 

হইলে ভাগ্যোদয়ে সথীভাব পাইতে পারে; 
নচেৎ উহ! হইবার নহে। জাতরতি ভক্তের এ 
ভীব ঘটে । অজাতরতি সাধকের কেবল উহার 
প্রার্থনাই কর্তব্য। এই সাধকের জন্য নরোত্তম 
ঠকুর বলিয়াছেন,-. 

“কবে বৃষতানুপুরে। আহিরীগোপের ঘরে, 

তনয়! হইয়া জনমিব ॥” ইত্যাদি। 

গ্রন্থকার ও।বলিয়াছেন.... 

“জধিকারী নছে। ঢাহে ধর্ম আচরিতে। 

চিরে বিনাশ পায় নাচিত্তে গাইতে ॥* 

অতএব অজাতরতি মাধকের সখীভাব এ্রকাশ 

নিজের সর্বনাশ করা। ইহাতে প্রতিপর হইল, 
রাগমার্গে জাতরতি ভক্কেরই সখীভাব লাভ হয়, 
অন্যের হয় না । যতদিন জাতরতি উৎপন্ন ন| 

হয়, ততদিন অন্য সাধনাচুষ্ঠান ছ।র! এ রৃতির 
অন্য সাধন করিবেন ॥ ৮১1৮২ ॥ 

(৭১ পা) “বিভূরপীতি । শ্লোকের 
তাৎপর্য গ্লেকার্থে প্রকাশ আছে। 
“সখী বিনু* এই পয়ার প্রমাণ এই 
শ্লোক ॥ 8৪ ॥ 

(৭১ পা )"শখীর ম্বভাব..... কোটি 

সুখ পায় ॥” এই ৮৩ ও ৮৪ পয়ারের 

ভাবার্থ সরল। সব্ীগণ কর্তৃক লীলা 
বিস্তার বলিতেছেন, “গখীর” ইতি। 

সখীগণের অফথা ( অশশ্চ্যয) স্বভাব 
এই যে, তাহাদের প্রীুষ্ের সহিত নিজ- 
লীলায় মন নাই। তাহার শরীরের 

সহিত প্রীরাধার লীল৷ করাইয়া যে সুখ 
লাভ করেন, তাহ! নিজলীলার সুখ 
হইতে কেটিগুণ অধিক ই্ীরাধার 
স্ব্ধপ বলিতেছেন, রাধার ইতি। 

প্ীরাধ। প্রীরুষক্প্রেম-লতা ঘ্বরূপা | সখী- 



মধ্যলীল। |] 

গণের স্বব্ূপ বলিতেছেন, “সখীগণ' 

ইত্তি। সখীগণ এ রাধারূপা ঞ্রেমকল্প- 

লতার কেহ পল্লব, কেহ পুষ্প; অতএব 

কুষলীলাম্বত দ্বারা যদি এ লতাকে 

মেচন কর! হয়, নিজন্ুখ হইতে পল্লবা- 

দির কোটিগুণ সুখ হয়। ইহাই মখী” 
গণের লীল। আন্বাদনের প্রকার |৮৩1৮৪।॥ 

(৭৬পা) প্ণখা ইতি ।* এই 

শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। সখীগণের প্ীরুফের মহিত 

নিজলীলায় মন নাই, কিন্তু শ্রীরাধার 
লীল। করাইয়া, তাহারা কোটিগুণ সুখ 
অনুভব করেনমতৎ্প্রমাণ এই শ্লোক ॥8৫॥ 

(৭৩ পা) “যদ্যপি''কাম নাম ॥ 

এই ৮৫ ও ৮৬ পয়ারের ভাবার্থ। কুষে 

প্রেরি, কৃষ্জের নিকট প্রেরণ করিয়া । 

আত্মরষ, নক্ষ হৈতে ইত্যাদি, প্রীরাধা 

স্বয়ং রুষ্ের সহিত লীলা করিয়া কৃষ্ের 

»খ মম্পাদন করতঃ যে আণন্দ লাভ 

করেন, মখী ছারা কৃঙ্সুখ সম্পাদন 

করিয়া নিজাপেক্ষা কোটিগুণ সুখ অনু- 

ভব করেন। অন্যোন্তে (এইরূপ পরম্পর) 

বিশুদ্ধ প্রেমে রসের পোষণ হয়। গ্রীকৃফ 

তাদুশ গ্রেম দেখিয়! তুই হন। যদি 
বল, গোপীর কামব্রীড়া থাকায়, উহাকে 

কামই বল হউক? তদুতবর, "সহজে 

ইতি। 

যখন আপন! হইতে পরিবারে, পরিবার হইতে 

গ্রৃতিবেশীমণ্ডলে, গ্রতিবেণীমগ্ডল হইতে গ্রামে, 

গ্রান্ম হইতে দেশে। দেশ হইতে তৃষগ্ডুলে রম 

প্রচ্হত হইলে প্রারকত প্রেম পৃজ্য হইয়। থাকে, 

ভগবতগ্রেষও শান্ত হইতে দাক্তে, দান্ক হইতে 

শ্নোকের ও পয়ায়ের ভ্বাবার্ঘ। ১২৩ 

সথো, সখা হইতে বাৎসলো, বাৎসল্ায হইতে 

কাস্তাভাবে প্রন্থত হই! পুজ্য হইয়! থকে, তখন 

বৈষয়িক প্রেমের ন্যায়, ভগবংগ্রেমও বিষয় ও 

আশ্রয়ের মহ অনুসারে পুজ্য ন! হইবে কেন? 

গোপীপ্রেমে মেই মহব শীমান্তগ্রাপ্ত হইয়াছে। 

মহবের সীমান্ত গ্রাণ্ড গোপীপ্রেম গ্বতাবতঃ অগ্র- 

কৃত। *অপ্রারুত হইলেও প্রারৃত কামক্রীড়ায় 

সহিত সাম্য বশতঃই গোপীপ্রেমকফে কাম বল! 

হয়। ৮৫৮৬৪ 

(৭৭ পা) “প্রেমৈবেতি।” এই 
শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গণা আদির ৫* 

ৃষ্ট(য় এবং তাৎপর্য্য ভাবার্থ ব্যাখ্যার 
১৯৪ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। “কামক্রীড়।” 

পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৪৬৩॥ 

(৭৭ পা) পনিজেন্দ্রিয়''' *. মলম 

বিহার ॥” এই ৮৭ পয়ারের ভাবার্থ। 

কামের নিজেক্ত্িয়-স্থুখেই তাৎপর্য ঃ 

আর গোপীঞ্রেমের কষ্খসুখেই তাত” 

পর্যয। গোপীগণের নিজেশ্রিয়- সুখে 

বাঞ্ছা দূ হয় না। তাহার ঞ্ীরুষ্নর 

সখের নিমিত্ই তাহার সহিত বিহার 

করিরা থাকেন। 

পরকীয়াভাব কুলবধূগণকে পরম মর্ধা।দ স্বরূপ 

স্বজন ও আধ্যপথ ছইতে দরষ্ট করিয়! অত্যন্ত দুঃখ 

গ্রদান করে। অতএব গোপীগণ যখন স্বজন ও 

আধ্যপথ ত্যাগ ফরিয়! হঃখের পরম কাষ্ঠাকে সুখ 

বলিয়! শ্রঃকফের সহিত সম্বন্ধ করিয়াছেন, তখন 

গোপীগ্রেম যে শ্রীরষদুখ জন্যই তাহাতে আয় 

সঙ্গেহ নাই। অগ্জের কথা দুরে থাকুক) এ প্রেষ 

মহ্যীগণেও সম্ভব হয় না। অতএক উহ 

অগ্রারত ॥৮৭। 

(৭৭ প1) 'যত্তে সুজাতেতি।” 

শ্নেকের টীকা ও বাগল। আদ্ির &* 

শা 



আজ 

১২৪ শ্রীীচৈতগ্যচরিতাম্বত। [ অঠ্ম পরিচ্ছো। 

পৃষ্ঠায় এবং তাৎপর্ধয ভাবার্থব্যাখ্যার 
১৯৭ পুষ্ঠ।য় দেখুন । “কষে সুখ" পয়ার 
গ্রাাণ এই শ্লোক 18৪৮ ॥ 

(৭৭ পা) “মেই.*.১ *** '*খব্রজেন্দ্র- 
নন্দন ॥” এই ৮৮ ও ৮৯ এওপয়ারের 

ভাবার্থ। ঈদৃশ গোপীভাবরূপ অন্বতে 

যাহার লোভ হয়, তিনি লোকধম্মন ও 

বেদধন্ম ত্যাগ করিয়। শ্রীরুষ্কে ভঙ্গন 

করেন। যিনি রাগানুগামার্গে শ্রীকৃষ্ণের 

ভঙ্গন করেন, তিনিই ব্রজে ব্রজেন্দ্র- 
নন্দকে প্রাপ্ত হয়েন। সাহার গোপী- 

ভাবে প্রগাঢ় লোভ হয় নাই, তিনি বেদ- 
ধর্ম ত্।গ করিতে পারেন ন।। কেহ 

কেহ দৈন্যবশতঃ আপনাকে তাদ্বশ 
অধিকারী বোধ ন। করিয়া যে কর্ম" 

কাণ্ডের অনুষ্ঠান করেন, তাহা ভক্তি- 

শান্্রবিহিত জানিতে হইবে। যেহেতু 

একুপ কর্মের অনুষ্ঠানে লোভ বৃদ্ধিই 

পাইয়। থ।কে ॥ ৮৮৮৯ ॥ 

(৭৭ প।) 'ব্রজলোকের'''ব্রজেন্দ্র- 

নন্দন ॥” এই ৯ পয়ারের ভাবার্থ। 

ব্রজলোকের; ব্রজের লোক যথা, সখ্য- 
ভাবের ভক্ত স্থুবলাদি, বাৎ্মল্যের ভষ্ঙ 

জীনন্দাদি ও মধুরের ভক্ত প্রীরাধাদি। 
ইহাদের কোন একটি ভ।ব লইয়া ভজনই 

রাগান্ুুমার্গের ভজন; তন্মধ্যে গোপী- 

ভাবই শ্রেষ্ঠ। এরূপ ভজনকারী ব্যক্তিই 

অন্তে ভাবযোগয দেহ লাভ করিয়া, 

স্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শরীরকে প্রাণ্ড 

হুয়েন। ভাবসিগ্ধ হইলে:তদুপযুক্ত দেহে 
আবেশ হয়।* গেমের পরিপাকে £দহু 

৫11৩ -ছইয়। অভীষ্ট সেবা! করিতে প্রব্ত্ব 

হয়। ভাবযোগ্য দেহে গ্রীরুষ্ষ লাভ 

হয়, তাহার গমাণ দিতেছেন,তাহাতে,' 
ইতি। আতিঢরী দেবীগণ রাগানুষার্গে 
ভজন করিয়া ভাবযেগ্য গোপীদেহ 
পাইয়। ব্রজে উীকৃষকে লাভ করেন ॥৯০। 

(৭৭ পা) “নিভৃতমরুদিতি।* এই 
শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে গুকাশ 
আছে। শ্রুতিগণ যে রাগানুমার্গে ভজন 
করিয়। ভাবযোগ্য দেহ ও কুষ্চবেবা 

পান, তত্প্রমাণ এই শ্লোক। অতএব, 
রাগমার্গ ব্যতীত ব্রজে কষ্ণপ্রাপ্ডতি হয় না। 

বৃহদ্ধামনে উক্ত হুইয়াছে-- 

“ত্রহ্মাননাময়ে! লোকে! ব্যাপী বৈকুগ্ঠনংজ্রিতঃ। 
তল্লোকবামী ততরগ্ছৈঃ স্ততে। বেদৈঃ পরাৎপরঃ ॥* 
চিরং স্তত্য। ততস্ত্রটরপরেক্ং প্রাহ তান্ গিরা। 
তুষ্টোন্মি ক্রুত, ভে। গ্রাজ্ঞা বয়ং ০০০ ॥ 

শ্রুতয় উচুঃ-- 

কন্দ্কোটিপাবণ্যে তি দৃষ্টে মনাংসি নঃ। 
কামিণীভাবগাস।ও শ্মরক্ুকধ। ন সংশয়ঃ ॥ 
যথ! তবল্লোকবাসন্যঃ কামতব্বেন গোপিকাঃ। 
ভজন্তি রমণং কৃত্ব। চিকীর্যাজনি নম্তথ। ॥* ইত্যাদি 

অর্থাৎ সর্বধ্যাপক ব্রহ্গানন্দময় বৈকুঠঠে বেদ- 
গগ বহকালব্যাপী স্তব করিপে, তগবান্ বলিলেন, 
তোমর! ৰর গ্রহণ কর। শ্রতিগণ কহিলেন, হে 
প্রভো! কনর্পকোটিগাবণ্যুক্ত তোমাকে দর্শন 
করিয়া, আমাদের চিত্ত রমণীভাবকে- প্রাপ্ত হুইয়। 
কামমোহিত হইল। তোমার লোকবাসিনী 

গোপীগধ যেন তোম!কে পতিরূপে ভঙ্জন! করে, 
তজপভাবে তোমাকে ভজন! করিতে আমাদের 

বাসনা হইতেছে। শ্রীকুষ্চ কহিলেন, আগামী 
সারগ্বতকল্পে তোমর! গোপী ছুইবে। পক্মপুরনাণে 

পরমমুখা। গায়ত্রীরও গোপীদেহ,প্রাপ্ডি উত্ত হুই- 
যাছে। অতএব রাগমার্গে শ্ররতিগণের তঙ্গন 

সিদ্ধান্তিত হইল ॥ ৪৮॥ 



মধালীল11 ] শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্ঘ। ১২৫ 
নিউ টিনটিিউিিউিউিটিনিরর রিনিতার 

(৭৭ পা) “লমদুশ'* "'কষচন্্র ॥" 

এই ৯১ পয়ারেব ভাবার্থ। সেইভাবে, 

গোপীভাবে। সমা, গোপীগণের ম্যায় 
দেহগ্রাপ্তি। কৃষ্তসঙ্গানন্দ, রুষ্ের এজ 

জন্য আনন্দ অর্থাৎ ম্গর্শমাধুর্যা। পূর্ব 

শ্লেকোক্ত “নম1ঃ নমর্দশো ইহার অর্থ 

করিলেন। নিধিমার্গে ভজন করিয়া 

বজে জীরুষকে লাভ করা যায়না ॥ ৯১ ॥ 

(৭৮ পা) পনায়মিতি। শোকের 

তথ্পর্যয শ্রোকার্থে গাকাশ আছে। 

'নিধিমার্সে মাহি” ইতি পয়।র গুম।৭ 

এই শ্লোক । “ইহভ্তিমত1,- অর্থাৎ 

ইীসশোদায় ইহা উপলগ্দিত, বাত্মলয, 

নথ্য, কান্তাভাবশ্রয় ব্রজলোকের যে 

আরুষ্র ভক্তি । মেই ভঞ্চিপিশিই্র বাক্তিব 

থে শ্রীকষ। সুখলভা। ব্রলোকের 

যে ভপ্ি, তদিশিইউ বলিলেই, রাগানুগ।- 

গর্ণ বুঝ|ইতেছে ॥ ৪৯ 

(৭ পা) “গইতএস" **প্রজেজ্ 

এই গয়ারের 

ভাব|থ। অতএবঃ বিধিমার্গে রুষ্কে 

পাওয়া যায় লা, এই হেতু । এখানে 

»|তরতি ভণ্তের ভাবমিজের এবং রাগ" 

রে প্রাবেশের কথা বলিতেছেন, 

'গোপীভাব করি' ইতাদি। 
মিনি গোপীভাব গ্রহণ করিয়। রাত্রিদিন 

শরাধাকৃঞ্চের বিহার চিত্ত! 'করেন, যিনি নিজের 

পিদ্ধদেহ ভাবনান্তর এ দেহে অবস্থিত হইয়| শ্রারাধা- 

কষ্চের সেঝ। করেন, তিনিই সখীভাবে শ্রীরাধা- 
কৃষের চরণ লাভ করেন। যেমন দুর্বাসনাশ্র 

পুরুষের পাপ করিতে ইচ্ছ! ন। খাকিলেও, তাহার 

বাদনা তাহাকে পাপে নিধুক্ত করে; তদ্রুপ 

মাধ দৈন্যবশতঃ আপনাকে অনধিকারী বোধ 

৫৪ 

ননান ॥? ৯২ ও ৯2 

করিলেও, ভাব বলপূর্বক তাহাকে গোপী ডাবা- 
বিষ্ট করে। হৃর্যযকাস্ত-মণি যেমন হুর্যোর অনুগত 
হইয়া তেজঃ ধারণ করতঃ দাহাধিকাধ্য করে) 
ত্রপ সাধক গোপীর অনুগত হইয়া তাহার ভাব 
ধরণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন। অতএব 
গোপীর অনুগতি ব্যতিরেকে কেবল ধ্রর্্যযজ্জ|নে 
ভজন করিলে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ কর! যায় না। 
স্বয়ং লক্্মীদেবী তাহার দৃষ্টান্ত। লক্ষ্ীদেবী পরশথর্ধা- 
জ্ঞানে ভজন করিয়াও গো'পীর 'অনুগতি ব্যতিরেকে 
শ্ীকুষ্ণকে লাত করিতে পারেন নাই। ফলকথা, 
গেগীতিন্ন ,গোপীপ্রেম অন্যে কেহ দিতে পারে 
না॥ ৯২৯৩ ॥ 

(৭৮ প|) *নায়মিতি।* শ্লোকের " 
গিক! ওব!ঙ্গল। মধ্যের ৬৮পৃষ্ঠায় দেখি- 
বেন। তথাপি ন| পাইল" এই পয়ার 
গরমাণ এই হক ॥ ৫০ ॥ 

(৭৮ পা) “এত গুনি,... .., 

পরস্গরে ॥* এই ৯৪ হইতে ৯৬ 
গযার পর্মান্ত ভবার৫থ মল । এত শুনি, 
পূর্বোক্ত নাধন একার শুশিয়। | তারে, 

রায়কেে। গলা।গলি ঞন্দনগি প্রেমের 
ক্রন্দন | জ্ঞানের তুয়ি মীম। অর্থাৎ 
ভুমি রলজ্ঞ। জীব, বঁটিব| গে|ঠী, 
ভা ॥ ৯৪-৯৬ ॥ 

(৭৮ পা) ভু কছে'"" ০ শামুক 
শিরোমণি 1৮ এই ৯৭ ও ৯৮ পয়ারের 
ভাবার্থ। গরভু কহিলেন, আঠার প্রকার 
বিদ্যার মধ্যে কোন বিদা। শেষ্ঠ? 

আঠার প্রকার খিদ্ঞ। যথা, বিষুঃপুর1ণে,- 

“অঙ্গানি বেদাশ্ত্বারো মীমাংসা ছ্টায়বিস্তরঃ|' 
ধর্দশাক্তরং পুরাপঞ্ধ বিদ্যা! হোতে চতুর্দশ: ॥ 
আযুর্ষেদো ধনুর্বোদে। গন্ধ বশ্চেতি তে ব্রয়ঃ | 

অর্থশান্ং চতুর্ঘঞ্চ বিদ্ধ! হাষ্টাগশৈব তা: 0” 
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শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত; জ্যোতিষ, ইলা, 

খক্, যজুঃ, সাম ও অথর্বববেদ, মীমাংসা, সায়, 

ধর্মশাস্ত্, পুরাণ, আমুর্ববেদ, ধর্রেদ; গন্ধর্বববেদ ও 

অর্থশান্তর। 

রায় কহিলেন, শান্ত্রজ্ঞ।ন ব্যতাত 

যথাযথ ভক্তিশ্বরূপ জান| যায় না৷ বালয়া, 

কুষ্চভক্তিপ্রতিপাদকশান্ত্র সভ্যামই যথার্থ 

বিদ্য।। 
তথ।ছি আতিঃ,-- 

প্যজ জ্লাতে ভবেজ্জতম্।” 

যে কৃষ্ণতক্তি জ(নিলে সমস্ত জানা য।য়,তাহাই 
গ্রককৃতবিগ্যা | 

প্রৃডু কহিলেন, দানাদ্দিগ্াভবা কীন্তি- 
গণ মধো জীবের কোন বীস্তি শ্রেষ্ঠ? 

রায় কহিলেন, রুঞ্ভক্ত বলিয়া জীবের 

খ্যাতিই শ্রেষ্ঠ। 
কেন ন।) দানাদিগ্রভব! কীঙিতে জীবের অহ- 

স্কার উৎপন্ন হয় এবং তজ্জন্য স্থানভ্রষ্টও হয়) যথা, 

ইরিশ্চন্্রদি রাজাগণ। কৃষ্খভত্তকীর্চিতে দৈনা- 

ডাব থাকায়, অগ্গরূপ অহঙ্কার উৎপস্নই হইতে 

পারে না এবং ভক্তস্থান হইতে ভীব ভ্রষ্ট হয় না। 

অতএব কৃষ্ণভক্ত বণিয়। খ্যাতিই শ্রেষ্ঠ কী্তি। 

প্রভু কহিসেন, জীবের খ্ধি। মি 

গুভৃতি অনেক সম্পত্ত আছে; তম্মধ্যে 

কোন সম্পত্তি প্রধ।ন 9 রায় কহিলেন, 

রাধাকৃষ্ে প্রেমই জীবের গুধান মম্পত্তি | 

যে হেতু জীবের উহা নিজ ধন। 
আরও, “আস্মারামাশ্চ মুনয় ইতি।” গপ্লোক!- 

সুষায়ী, জীব অগ্ত সম্পাত্ত পাইলেও, জীব যখন 

প্রেমে লোভ করেন, তখন গ্রেমই গ্রধান সম্পত্তি! 

যাহা লাভ করিলে অন্তাকাজ্ষ! থাকে, তাহ! কখ- 

নই শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি মধ্যে গণা হইতে পারে না) 

যাহার লাভে সমত্ত আব।জ্গ নিধুঙি পায়) তাহাই' 

প্রধান সম্পতি। প্রেমগডে কোনও আকাজ্ষই 

শ্রীপ্ীচৈতন্থচরিতাম্বত। [ অষ্টম পরিচ্ছো। 

দেখা যায় না। অতএব তাদৃশ প্রেমই প্রধান 
সম্পত্তি। 

ভু কহিলেন, জীসের বন্থ দুঃখ, 
| তন্মধ্যে কোন দুঃখ শ্রেষ্ঠতর? রায় কহি- 

লেন, কৃঝ্ভক্ত বিরহই গুরুতর ভুঃখ। 

যে হেতু, সংসারের মধ্ো যাহারা একবার কৃষ্ঃ 

ভক্তের সঙ্গ লাভ করিয়। আন্না অনুভব করিয়!- 

ছেন, তাহাদের সে সঙ্গবিরহে যে দুঃখ হয়, তাহার 

তুলনায় সংসারিকাদি ছুঃখ নহে। ভকসঙ্গে 

আধ্য।ঝ্মিকাদি সমস্ত দুঃখই বিনাশ পাঁয়। কেহ 

যেমন প্রথমে স্থখ অনুভব করিয়! পরে ছুঃখ 

গইলে, তাহার পক্ষে উহ! গুরুতর হয়? "তদ্রুপ 

ভক্তসঙ্গে তাঁপত্রয়ের বিনাশে আনন্দানুভব হইয়া, 

তদ্বিরহে দুঃখলাঁভে অধিকতর দুঃখ হয়। অতএব 

তক্তবিরহই গুরুতর হুঃখ। 

প্রভু কহিলেন, যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত 
ইইারা মকলেই মুক্ত; -তম্মধ্যে তেষ্ট 
কে? রায় কহিলেন, কষ্ণপ্রেমভক্তই 

মুক্ত শ্রেষ্ঠ। 

কেন না, আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তিকে মুক্তি 

বলে। কৃষ্চভক্কেরই অতান্তহংখনিবৃত্তি হয়। 

জ্ঞানিগণ নির্বিশেষে ব্রহ্গানন্দ অর্থ।ৎ তরল আনল 

অনুভব করেন; গাঢ় আনন্দ অন্থভব করেন না। 

জ্ঞ/নিগণেরও ব্রঙ্গানন্দের পর গ্রেমানন্দে লে।ভ 

দেখ যায়; অতএব ইহারা মুক্তশ্রেষ্ঠ নহেন। 

যে/গিগণ চিচ্ছক্তি অংশ বিশিষ্ট মায়াশক্তি প্রচুর 
পরমাত্মার আনন্দ অন্থভব করেন। ইহদেরও 

প্রেমে লে।ভ দেখ! যায়। অতএব ইহারাও মুঝ 

শ্রেষ্ঠ নহে। উই(দের নিজনুথেই তাৎপর্যয দেখা 

যায়। ভক্তগণ সর্বশক্তি পরিপূর্ণ নিবিড় ভগ- 

বদানন্দ অনুভব করেন। ইহারা ভগবশ্গ্রীতি 

বাতীত অন্তত্র লোভ করেন না বলিয়া, ইহার! 

মুক্তশ্রেষ্ঠ । গ্ভক্ত্যা জানাতি চাব্যক়মিত্যাদি 1 

তক্তি স্বার! গ্রীকৃষ্ঃকে জান যার) এই শ্রুতি বাক্য 
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দার! বোধিত হয়, ভক্তিই প্রীকৃষ্চকে নাক্ষাৎ করা. 

ইয়। পরমানন্দ প্রাপ্তি এবং অত্যন্তহঃখনিবৃত্তি 

করায়। অতএন তকতই মুক্তশ্রে্ঠ ॥ ৯৭1৯৮ । 

(৭৯ পা) "গান মধ্ো-** *** কর্ণ 
রম়ায়ণ 7৮ এই ৯৯ ও ১০০ পয়রের 

ভাবার্থ। প্রভূ কহিলেন, কোন গান 

করা জীবের নিজধন্ম ? রায় কহিলেন, 

যে গানের মন্ম রাধারুষ্জের প্রেমময় 

লীলা, তাহাই শ্রেষ্ঠ। যেহেতু, ভাদুশ 
গান মেই লীলায় জীবের লোভ উৎ- 

পাদন করে। প্রাভু কহিলেন, মঙ্গলের 

মধ্যে জীবের কোন শ্রেয়ঃ প্রধান? রায় 

কহিলেন, রুষ্ণভক্তমঙ্গ জীবের সকল 

অনর্থকে নষ্ট করিয়৷ দিয়া, ভক্তি গাদা 

করে, তজ্জন্য র্ুষ্ভক্ত সঙ্গই জীবের 

প্রধান মঙ্গল। প্রভু কহিলেন, স্মরণের 

মধ্ো জীবের কোন স্মরণ মর্ধদ কর্তা ? 

রায় কহিলেন, শ্রীরূষ্ের নাম, গুণ ও 

লীল! স্মরণই জীবের প্রধান কর্তব্য । 

কারণ এ স্মরণ অভয় ও অভাষ্টণন্ত 

প্রদান করে। প্রভু কহিলেন, ধ্যানের 

মধ্যে কোন ধ্যান উত্তম ? রায় কহিলেন, 

রাধারুফ্জের পাদপত্ম ধ্যানই উত্তম । যে 

হেতু, আর্তি বলেন, রাধারুষই পরম 

দেবতা, তাহার "ধ্যানই শ্রেক্ট। গ্রাভু 
কহিলেন, বামস্থানের মধো কোন বাম- 

স্থান উৎকষ্ট ? রায় কহিলেন, যেখানে 

নিত্যরামলীল! হয়, সেই শ্রীরন্দাবনই 

শ্রেষ্ঠ বাসস্থান। ব্রক্ষাও রৃক্ষলতা হইয়া, 

এ স্থানে বাদ করিতে প্রার্থনা করেন। 
প্রভু কহিলেন, শ্রে।তবোর শ্রেষ্ঠ কি? 
রায় কহিলেন, রাধাকের প্রেমপীণাই 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্থ। ১২৭ 

শ্রেষ্ঠ শ্রোতব্য। যেহেতু, এ লীল! শ্রবণ 

করিতে করিতে তাদৃশ প্রেমে লোভ 

হইবে এবং রাগান্ুগামার্গে বিচরণ 

করিবে ॥ ৯৯১০০ ॥ 

(৭৯ পা) “উপাস্তের'**ভাগ্াবান্।” 

এই ১০১ পয়ারের ভাবার্থ। প্রভু কছি- 
লেন, উপাস্তের মধ্যে শেষ্ট কি? রায় 
কহিলেন, যুগল রাধারুষ্ণামই গ্রাধান 

উপাস্য। 

এতি বলেন, 

"যো ধ্যায়তি রসয্নতি ভঙ্গতি 

সোইমুতে। ভবর্তীতি ।* 

যিনি রাঁধাকুষ্ণকে ধান করেন, তাঁহার পঞ্চ- 

পদী নাম উপাপন| দ্বার! তাহাকে মুখী করেন এবং 

(ভজন করেন, তিনি অমৃত হয়েন। অতএব নাম 

উপাসনায় তাহার! সুখী হয়েন বলিয়া, নামই 

গ্রাধন উপান্ত ব নাম ও নামী অভেদ বশতঃ নাম 

গ্রধান উপাস্ত। 

ভু কহিলেন, মুীচ্ছ, ও ভঙ্ীচ্ছ,॥ 
এই উভয়প্ব্যঞ্তির গতি কীদ্বশী? দৃষ্টা- 

সতের সহিত রায় কহিলেন, স্থাবর মদৃশী 
ও দেব সদ্বশী গতি । 

জীব যেমন স্থাবর (বক্ষ পর্বতাদি) দেছে 

আবিই হইয়। মোহ্গ্রস্ত বশতঃ কেন আনন্দাদি 

তান্ুভব করিতে পারে না, তদ্রপ সাধুঙ্জাপ্র/প্ত 

জ্রীব নির্বিশেষ তরঙ্গে লীন হওতঃ কোনরূপ আনন্দ 

অন্ভুভব করিতে না! পারায়, স্থাবরসদূণী গতি ঝলি- 

লেন। দেবদেহাবিষ্ট ভীব যেমন নান! বিষয়ের 

দুখ আম্বাদন করে) তদ্রূপ ধাহারা ভক্তিপ্রাধ 

হয়েন, তাহার নিরস্ুর পর্র্ শ্রীক্কষ্চের বৈচিএী- 

ময় লীলারম আঙ্গাদন করতঃ আনন অনুভব 

করেন, অতএব ভক্তিচ্ছাই শ্রেষ্ঠ । দৃষটান্তের 

সহিত মুকীচ্ছা ও ভ্তীচ্ছ! ব্যাক্তর আনমনা রস 

আব্বদনের তারতমা দেগইতেছেন। £ 
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“আরমত৪৮ ইতি । অরঙজ্ক কাক 

যেমন স্ুপক্ক কিঞিৎ মধুর রসযুক্ত 

নিশ্বকল আন্বাদন করে, তুদ্রপ হত- 

ভাগ্য জ্ঞানীও শুফজঙ্ঞানের আলোচনা 

ছার তরল ব্রঙ্গানন্দ অনুভব করে। 

রসজ্ঞ কোকিল যেমন সরম আজ- 

মুল আখদন করে; তদ্দপ ভাগা- 

বান ব্যক্তি সরস আমমুকুলরূপ 

কুষধপ্রেম।যবৃত আখাদন করেন। নয়ন 

কোণে ঈষৎ উন্দণ ও নির্ণিমেমষ ঈক্ষণের 

যেরূপ ভেদ, তদ্ধপ ব্রঙ্গানন্দ ও ভগবদা- 

নমের ভেদ জ|নিবেন ॥ ১০১ | 

(৭৯ পা) "এইমতভ"* "প্র কাশে 

হৃদয় ॥৮ এই ১০২ ও ১০৩ পয়ারের 

ভাবার সরল! এইমত, গ্রম্মোত্তর 

গেঠীতে | ছুইজন, মহা প্রা ও রামা- 

শন । বিহানে, 21ভাতে। গুলাশন, 

গ্কাশ। গাকাশে হৃদয়, হৃদয়ে গুকাশ 

করে ॥ ১০২১০৩॥ 

(৭৯ প)“জন্মাদ্যঘোতি ।৮ শ্কোকের 

তাঁৎপর্যা £ঙ্রোকার্থে প্রকাশ আছে। 

প্রন্গারে বেদ 'মৈছে” ইত্যাদি পয়ান 

প্রমাণ শ্রোকোক্ত “তেনে ব্রঙ্গ হদা য 

আদিকবয়ে* ইতি ॥ ৫১ ॥ 

(৮১ পা) “এক নংশয়... ***ইষ্টদের 
তি ॥৮ এই ১০৪ ও ১০৫ পয়ারের 

ভাবার্থ মরল। গ্রভুকে দর্শন করিয়। 
প্রভূ সম্বন্ধে রায়ের যে মন্দেহ হয়, তাহ! 

বলিতেছেন, “পহিলে' ইতি । পহ্ছিলে, 

গ্রাথমে। তোমা, তোগাকে । দেখে, 
দেখি। পঞ্চালিক।, গাতিমা । “তার* 

ইতি। এ অঙ্গকান্তি দ্বারা তোমার 

শ্যামরূপ আচ্ছাদিত। স্তাহ]তে, প্াতি- 

মার অঙ্গকান্তি দ্বারা অঙ্গ ঢাক। ইই- 

লেও। এই মব দেখিয়া আমার চিত 

ঘোরতর মংশয়ে আকুল হইতেছে। 

তাহ।তাহা, শ্গাবরঙঙগমাদিতে। 

মুক্তি, গোমের মুত্তি ॥ ১৯৪।১০৫১॥ 
তার 

(৮১ প।) “সর্বভূতো দিতি ।" 

শ্লোকের তাৎপর্য শ্লেকাথে গুকাশ 

অছে। 

মহ[ভাগবত স্থাবর জঙগমে আপনার অভীঠ 

দেবের মুণ্তি অন্থুতন করেন; এই;ক্লোকে তাহাই 

প্রমাণ করিঙগেন। ভ্রীরুঞদখনে যখন ; অতাস্ 

উতৎ্ণঞাী হয়, তখন সর্ব ভগবানের ক্ষ, 

হয় ॥ ৫২] 

'বণ্লততাস্তরন ইতি।” 

ভেকের তাতৎ্পন্্য শ্লোকার্ধে প্রকাশ 

আছে। মহাভাশবতগণ  নিজচিতে 

স্রিত আভীগরমু্ত স্থাববাদিতে অনু- 
ভব করেন তত্গ্রগাণ এই বোক ॥৫৩। 

(৮১ পা) "শ্রারাপ|কিধঃ***ব্াযবহ।ল ॥ 

এই ১৩৬৩ ও ১ ৭পরয়|রের ভাবার্থ মল | 

ছাড় ভরিভুরি র্থাৎ যাহার মঙ্গে নিজ- 

শক্ত রাধা রহিয়াছে বা যিনি রাঁপ|ভাব- 

কান্তি দ্বারা যুক্ত, ঘেই শ্ত্রীন্গির আনার 

মন্নান কি? অতএব এই কপটবেশ 

ত্যাগ করিয়া,.নিজন্বরূপ দেখাও। আর 

নিজরূপ গোপন করিও না। ইহ] রায়ের 

প্রেমময় ব্যক্য। আগে, সম্মুখে । প্রভুর 

অবতার স্ম্বঙ্গে রায় দুইটি করণ বলি- 

তেছেন, “নিজ গুঢ়” ইতি ॥১*১।১০৭ | 

(৮১ পা) “তবে গাভু'***** ***করি 

আন্বাদন ॥” এই ১০৮ ও ১৯ পয়ারের 

(৮১ পা) 
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তানার৫থ মরল। দেখাইল, নিজতত্ত 

গনুভব করাইল। রমরাঞ্, শুঙ্গাররস 
শর্থৎ ক্মখিল রম!য্বতমৃত্তি শ্রী | মহা - 

ভাব, ভাবের উত্রুষ্ট জীর।পা। 

যেমন স্থায়ীভাঁব বিভাবাদিতে মিধিত হইয়। 

রসরূপে পরিণত হয়, ওদ্রপ রসরাজ ও মহাভাব 

নীল] না করিলে ছুই একরূপে প্রকাশ পাঁন। 

এই হেতু বলিলেন. প্রসরাক্স মহাঁভাব ছুই এক- 

বগ।” লীলার সময়ে রমরাজ শ্রীরুষণঃ ও মছাভাব 

ভীরাধ! ভিরূপে গ্রকাঁশ গান। রসরাজ ও মহা- 

ভাবের একত্র মিলনই শ্রীচৈতগ্ের শ্ববপ | মুক্তি, 
ই সঙ্ধারীাব। তোম!র গোঁচবে, তৌমাঁব 

অন্ম্ভবের বিময়। গৌর আঙ্গ” ইতি । কেহ 

বালেন, ইঠাঁতে অঙাগড়র “আমি কষ)” বলিয়া 

অভিমান আছে) আনথ। (গেপেন্্ল্গহ নিন! ৃ 

নাস্পর্শে শন্য জন) উহার সঙ্গতি ভয় ন|। ৃ 

তব, ধ্লীবাপাব। 

মন | ১০৮।১৩১ ॥ 

(৮২ প1) “ছোম।ব ঠারি।,.. গাড় 

রাঁমনায় ॥* এই ১১০ ও ১১১ পয়াজেন 

ভাবার্থ মরল। ঠগরিঃ, নিকট। 

কঠিলেন, বায়, তোমার নিকট "গাম।ল 
ভাঙান কানণ 

আংক্সঘন' দেহ ও 

915 
প্ 

(কান কম্ম গুপ্ত নচে। 

ণলিত্টেছেন। “লুকাইলেশ ইতি | তুমি 

ভক্ত, ভক্তের নিকট: শিজত্তত্ব গোগন 

করিলেও: ভক্ত গ্রেমবলে অব জানিতে 

পারে। অতএস এ মন তুমি গোপন 

করিবে । গোপন বাখিলার কারএ বলি- 

তেছেন, “আমারি ইতি । আমি নিজ- 

মাধুর্য আন্বাদন করিতে রাধার ভাব 

গ্রহণ করিয়াছি, ইহা আমার পাগলের 

কার্যা বলিয়া লোকে উপহাম করিবে ; 

এইহেছু গোপন রাখিতে বলি। দ্বিতীয় 

বাতুল, তুমি আবার ইহার অনুনন্ধান 

করিয়া বাহির করাতে দ্বিতীয় বাতুল 

হইলে | অতএব উভয়ে মমান। না 

পাইলে পার, অন্ত পাওয়া গেল ন|। 

তামা কাগা ইতি। যেমন তাম।, 

কানা, রূপা গাভৃতির উত্তরোত্তর উৎ্বর্ধ, 
তদ্রপ প্রভু ও রায়ের প্রন্ম ও উত্তরে 

বর্ণাশ্রমধম্ন আরম্ভ করিয়। সাধ্যৎস্তর 

উত্কর্ণ মহাভাবে পরধ্যবগিত করিলেন 

অর্থ/ৎ যেমন কোন খনিঃখুঁড়িতে খুড়িতে 
মা, কমা, রূপা, মোণা পরে চিন্ত।- 

মণি লাভ হয়, তদ্ধপ এই মাধ্যবস্তর 

প্রশ্নোত্তরে চিন্ত/মণিএকরপ শ্রেষ্ঠ দাধা- 
'পঞ্ত মংভ|বের:পরাপ্তিহইল ॥১১০।১১১] 

(৮২ প1) "আর দিন. নুফাদাম। 

এই ১০২ হইতে ১১৫ পধ্যম্ত ভাবার্থ 

শরণ | হুম !ন হণুম।ন্র মুত গুয়]ণ, 

বিঞ|পুর। বিদ্যাশগর | গ্রন্থ" 

কার বলিতেছেন, রামনন্দ মিলন 

এঙ্ঞেপে ব্ণন করিলাম। যদি বল, 

নিগ|র করিণে না কেন? তাহাতে 
সহজ 

গমন | 

বলিতেছেন, “বিস্তার” ইতি। 

বদন খন উহা বিস্তার করিতে পারেন 

ন।, তখন আমি কিরূপে পারিব? খণ্ড, 

চিনি । এক্ণে জিজ্ঞ।ম্য হইতে পারে, 

এই পরম নিগৃঢ বিষয়, কে জানিতে 

পারে ? তাহাতে 'হত্েছেন,+ঞচৈতন্য 

ইতি।” জ্রীচৈতন্ত নিত্য।নন্দ ও অটদৈ- 

তের চরণ মাহার মর্বন্থ অর্থ।ৎ উহাদের 

চরণ বা ভজন ব্যতীত যিন অন্য কিছু 
জানেন না, তিনি এ তত্ব জানিতে সক্ষম, 

অগ্ঠে মঙ্ষগম নহে ॥ ১১২১১৫ ॥ 

ইতি মধ্যগীগায়।ম্ অষ্টমে সুযোধিনী। 
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(৮৩ পা) “নান।মতেতি |” গ্রন্থ- 

কার পর্বের ম্যায় এই শ্লোক দ্বারা মঙগলা- 

চরণ করিয়।ঃএই পরিচ্ছেদে কথিত বিষয় 

ইহার অর্থে প্রকাশ করিলেন ॥১ | 

(৮৩ পা) “জয় জয় *** *** বৈষ্ণব 

করি ।» এই ১ম ও ২য় পয়ারের ভাবার্থ 

এল | বিলক্ষণ আশ্চর্য । মেই ব, 

যে নব তীর্থে গমন করেন । নেই ছলে, 

তীর্ঘে গমন ছল করিয়া । গাভুর তীর্থ- 

যাত্রায় তীর্থক্রম বলিতে গ্রন্থকার সক্ষম 

নহেনঃ তাহার কারণ বলিতেছেন, 

“দক্ষিণ” ইতি । দক্ষিণ ও বামদিকে যত 

তীর্থ আছে, তাহাতে গমনের ফেরাফেরি 

অর্থাৎ নিকটস্থ তীর্থকে উল্লঞ্ঘন করিয়া 

আগ্রে দরস্থ তীর্ঘে কখন গমন, কখন ব| 

এক তীর্ঘে দুইবার গমন, ইত্যাদিরূপে 

তীর্ধে প্রভুর গমনাগমন হওয়াতে তীর্থ- 

ক্রম বলিতে পারি না। এই হেতু ক্রম 

না লিখিয়া নামমাত্র বর্ন করিব। 

পুর্ববৎ, পূর্ব পরিচ্ছেদ্দের প্রভুর গমন 

যেরূপ ভাবে বর্ণন করিয়াছি, তদ্দপ 

ভাবে পথগমন মময়ে হরি বলিয়া 

সকলকে বৈষ্ুব করেন। তাহারা অন্য 
গ্রামের লোককে বৈষ্ব করেন ॥ ১1২ ॥ 

(৮৩ পা) “দক্ষিণ ''* ** পাহিমাৎ 
ইতি ॥ ৩য় ও ৪র্থ পয়ারের ভাবার্থ 

মরল। পাষণ্ড, বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি । 
মেই মব লোক, কর্্মা,জ্ঞানী ও পাষণ্ডী। 

ইতি । 

রাম উপামক মস, যে কল ব্যক্তি রাম 

উপানক। তত্ববার্দী, মাধ্ব[চার্য্য সম্প্র- 

দায় | নৈঙ্গব, রামানুজ সম্প্রদায় ॥৩1৪। 

(৮৩ পা) “এই শ্লোক **১* * গৌর- 

হরি ।” এই €ম ওঠ পয়রের ভাবার্থ 

ঘরল। এই শ্লোক “রাম রাঘব শ্লোক। 

গৌঁতমী গঙ্গা, ইহাতে স্সান করিয় ইন্ত্র 
ও চন্দ্রের গুরুপত্রীতে গমন হেতু পাপ 

বিনষ্ট হয়। তীহা মল্লিকার্জুন তীর্থে। 
তাহা, দিদ্ধবটে | তার ঘরে, বিগ্র 

ঘরে ॥ ৫1৬ ॥ 

(৮৩৮৪ পা) “ক্ষদক্ষেত্র 
করিয়ে মঞ্চয় 1” এই ৭মও ৮ম পয়ারের 

ভাবার্থ মরল। দ্ষন্দ, কাণ্তিক। মেই 

বিগ্র,পূর্কে সিদ্ধবটে যে বিপ্র ঘরে ভিক্ষা 

করিয়াছিলেন । মহাগুভুর দর্শন ভাব 

কি তাহা বলিতেছেন, “তোমা দেখি* 

আজম্মন্বভাব, জন্মাবধি যে 

স্বভাব; তাহা কি, বলিতেছেন,» বাল্যা- 

বধি' ইতি । অপর স্বভাব বলিতেছেন, 

“বাল্যক।ল” ইতি । নঞ্চয়, সংগ্রহ ॥৭.৯॥ 

(৮৪ পা) 'রমন্ত ইতি। গ্লোকের 

তাত্পর্যয শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। রাম- 

নাম মহিমানুচক এই শ্লোক ॥২॥ 

(৮৪ পা) “কৃষিরিতি। শ্লোকের 
তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। কুষ্ঝ- 

নাম মহিমাসুচক এই ফ্লোক॥ ৩॥ 
(৮৪ পা পরব্ত্রহ্ম ''* . পাইল ॥ 



মধ্যলীল। | ] 

এই ৯ম পয়ারের ভাবার্থ সরল । ছুই 

নাম, রামনাম ও কৃষ্ণনাম। আর শানে? 

অন্তশান্ত্রে অর্থাৎ পত্সপুরাণে ও ভরন্মাণ্- 

পুবাণে। বিশেষ পাইল, রামনাম হইতে 

রুষ্চনামের মহিমার বিশেষ পাইলাম। 

তাহ! শ্লেক ছুইটিতে বলিতেছেন ॥ ৯॥ 

(৮৪ পা) প্রামেতি॥* শ্লোকের 

তাৎপর্য ক্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

রামনাম পাঠের ফল কি, তাহা এই 

শোকে বলা হইল ॥ ৪ | 

(৮৪ প1) “্নহজ্নান্রামিতি।* এই 

ষ্লে/কের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে । রামনাম হইতে কৃষঞ্চনামের ফল 

যেবিশেষ তাহা এই নোকে প্রতিপন্ন 

হইল |] ৫॥ 
(৮৪৮৭ পা) “এই বাকো'*****হৈল 

সব দেশ ॥” এই ১০ম ও ১১শ পয়ারের 

ভাবার্থ সরল। এই বাক্যে, সহতঅনালা- 

মিতি বাক্যে । তথাপি, কুষ্ণনামের 

অপার মহিমা হইলেও । যর্দি বল, তবে 

কৃক্চনম না লইয়। রামনাম গ্রহণ কর 

কেন? তাহাতে বলিতেছেন, শুন হেতু 

তার" ইতাদে। তাহার মহিমা, কৃষঃ 

নামের মহিমা | লাগিল, স্মরণ হইল। 

নির্ধারিল, স্থির করিল । যখন তোমার 

দর্শনে, আমার ইইউদেব রামের নাম না 

বলিয়া কৃষ্ণনাম বলিতেছি, তখন তুমিই 

সেই ভীরু ইহ! হির করিলাম। নচেৎ 

এরূপ হইতে পারে না। রৃদ্ধকাশী, 

ইহ একটি তীর্থস্থান । 

 মান্ত্রাজদেশের উত্তর আর্কটের কালহস্তী 

নামক স্থানই বৃদ্ধকাশী। ইহা স্র্ণমুখী নদীর 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্থ। ১৩১ 

দরক্ষণতীরে অবস্থিত। £টু রেলওয়ের তিক্পতি- 

নেশ্ুর ষ্টেশন হইতে এক মাইল দুরে। বৃদ্ধকাশী 

ঘিতীয় বারাণনী সদৃশ । এখানে শিবমন্দির আছে। 

মহাদেবের পাঞ্চভোৌতিকমৃর্ির অগ্ঠতম অনাদ 

বায়ধযুত্তি এখানে বিরাজমান। প্রবাদ আছে, 

পূর্বে ব্রঙ্মা এই স্থানে তগন্ত। করিতে আমিখার 

সময় কৈলাসের শৃঙ্গের একাংশ আনয়ন করেন 

এবং তিন স্বমং এই মন্দরের মুল স্থাপন করেন। 

এক নাগ নিজের মণি মহাদেবের মন্তকে রাখিয়। 

আরাধন| করিত এবং এক হস্তী জলাভিযেক দ্বার 

তাহার আরাধন। ক'রত। 

কারণ বখতঃ নাগ ও হৃস্তী উভয়ে উভয়কে আঘাত 

করিলে উভয়েই প্রাণত্যগ করে। 

পূর্ব হইতে তাহাদের উপর নন্থষ্ট ছিলেন? এই 

ঘটনায় মহাদেব তাহাদের পুনরায় জীবন দান 

কোন দিন কোন 

মহদেৰ 

কার! আপন আলয় তাহাদের নামে অভিহিত 

করেন। তদবধি এই দেবালয়ের নাম কালহস্তী 

হইয়াছে । কাপ অর্থে সপ? হস্তীর অপত্রংশ সৃস্ত্ী। 

কাণহণ্তী একটি নগর। ইহার দক্ষিণদিকে পাহা- 

রেব পার্শে আর একটি শিবালয় আছে; সেই 

মত্ত নাম মণিকুণ্ডেখরস্বামী। বৃর্ধকুশীর বর্র- 

মান নাম পছুঝে!লগোপুরম্। এইটি বৌদ্ধদিগের 

স্বান। তাহ! হৈতে, বৃদ্ধকাণী হইতে ॥ ১০1১১ ॥ 

(৮৫ পা )“তার্কিক *** ** খণ্ড খণ্ড 

কৈল ॥” এই ১২শ ও ১৩ পয়ারের 

ভাবার মরল। ববে, তার্বিকাদিগণ। 

উদ্গ্রান্ছে, বিচারে । ভু, দোষ গুাদান 

করতঃ । খণ্ড খণ্ড, তার্কিকাদিগণের 

মত সকলকে পরাঙয় করেন। হারি 

হ|রি, বিচারে পর।জয় হইয়। | নিজনব- 

মতে, নিজের নূতন মতে। অসন্ভাষ্), 

গন্তরবণের যোগ্য নহে ॥ ১২১৩ ॥ 

(৮৫ পা) “দার্শনিক ** উঠে 

হরি বলি ॥” এই ১৪শ ও ১৫শ পয়ারের 



ভাপার্থ মণল | শৌদ্ধ নকলে মিশিন। মে 

ণমন্ন 1 কানন, ভাছ। পর পনাবে বশি- 

0 5০ণ) “গপবিএ” ই তি অমেধ্য), 

গপবিএ। বাজিয়া,শুদ করিয়া । তেরছে। 

বঞ্চভ(বে। জীয়াহ, বাচাও। গুরুকে, 
নর করণে তিলে, উচ্চ করিয়া নান 

গন[ভলে ॥ ৯৫1১৫ ॥ 

(৮৫ ০1) "ফু কহি 

ক।র হৈল | এহ ১৬শ পরারের ভাব।4 

মরল। পালা শরঘিতহ, এন মুগ্ডিট কাত 

নরীর দক্ষিণঠারে ও কখখলার অন্তর্থত 

মরণ থিরিতে সবাকিত। 

গার গায়ের মাসল গাবব কাটগ। 

নএসংহ স্বামীর মন্দর গ্রস্ত ইহয়!ছে। 

হাটের গত্রে আনঙ্কঠ আছ্ে। কেবল | 

টমত- 

স্বপন, রর শানু 

হা- 

রঠ নুথটা পিনুলে গ্রপ্তঠ। আমু] প্রকট বিয়ে 

পৌধা।ণক বিবরণ এক ১-কোন মময়ে এক খ- 

পু পিতাব ভয়ে হস্ঠীকপ ধারণ করিয়া, এ গ্তানে 
ফর তিপন্তা করেন) পরে পিছু বর প্রদান 

কারতে পুত্যঙ্ষ হইলে? খাষপুত হাহাকে এ স্থানে 

সখপীবে অপচ্থান করিতে অনুপোধ করেন । খিধুঃ 

কাঁহলেন। ভোমার এই হততীদেহ পর্কাতে গারণঠ 

হঠণে, আম অবাস্থতি কারন। আন্চগ্য, 

ভগণ(নের তক্দেহে অণঙ্থন কি এতই সথথকর? 

তখন খাষবর শরীর ত্যাগ করিলে উহ! পর্বতে 

পরণ৩ হয়ু। তদণধি এ গাহাঙটি দেখিলে, 

হীন অবয়ণ বায় অনু মত হয়। কিছুকাণ 

পরবে, অসুররা্ধ ন৭19 উক্ত পর্বতের গন্চাঠে 

[কয় বঙ্গার তগ্ঠা কাবয়া, তখায় বরে প্রবল 

ইহয়।, ইঞ্জের প্রাতদন্দী হইণে, হঞ্জ শিষুব সাহায্য 

প্রার্থন! করেন। [বু ফেন নিক্ষেপ পুর্ব উক্ত 

অস্থরকে নধ ও পূর্ব প্রাতিশ্রত বিষয় শ্মরথ কারয়। 

এ পর্বতে 'অবস্থান ক'রয়াছিলেন। এই ঘটন| 

অেতাষুগে হয় । আ্রেতাযুগে মুক্তা ঘ্বাগরে ধর্মাদ্রি 

ছা কঈ/চৈতন্থচরিভাম্বত | | শপম পনিচ্ছর | 

এই কাঁপতে এ পর্বঠ মঙ্গ্যাদ্ব নামে আংত- 
হইয়াছে। 'গালানের 

প্রধান উপাদেয়। মুগছেবে পানীয়ও ভিন ভিন 

থেতায় ঘ্বৃত, দ্বাপরে দগ্ধ পাশ 

এক্ষণে গুড়ের সরণৎ পান করেন, 

গণনা বহে। 

হইগছে ॥ ১৬ ॥ 

(৮৬ পা) এ 
০7 
গান ॥ 

ন্ 

[হত এখানে পানায়ই 

আতএব পাশানরসিংহ নান 

|খবক|ধটী *** ৮ এনা 

এই ১?শ পয়রের আবাপ 
মণণ। তানি, আগমন কুরিব। | বাণ 

রীর তারে, পানে] নদীর তীরে । শিব 

৮, হহার বপমান নাম কন্জী)ভরন। 

কাথা 9£ আশে িভজ্ঞ। উওপ ভাগের 
ত।গের আন শহর] াং দাক্ণ জিনের নম 

|সুঃবাধশা। গ্রহ 'শবকাথণতে শিব দশন কবেন। 

এহ মু এপ খর নদে রখ্যাঠ। 
চা 

কোন খমনে গ।বিহাদিনা কোঠক রা 

হাঙখুম খখা, 
| হো 

12৭ হহতে হও ছ্বানা মহাপেবের ৪ আবরণ 

কগায় নঙ্খার পক তারময় হহয়া যয় | িধণং 

রাধে মহাদেবের আদেশে দেখা মভ্তানেতে 

হামম| এপ ধর নাথে? মশ্দর প্রাঙ্গনে কম্পানদা 

শন? তাতে হয় মা কামাঙ্াদেবীরূপে তগপ্ত। 

করণে মহাদেব পুনঃ খহণ করেন। অব্বাধ পেণা 

পৃথক্ মনরে বিরাপরঠা। ফানুন মাসের দশম 
দিণমে দেণীব ভোগমুন্তিকে একান্বর নাথের ভোগ; 

মৃগ্ডির মহত রাএিকাণে এপঘরে রাখা হয়। 
এখানে অনেকগুাণি পি আছ। প্রবাদ আছে, 

কেন মদদে একাধর নাগ একমুষ্টি বাণুবা 
ছড়ান, তাহাতে যতগুপি বালুকাকণা ছিল, 
তাঙগুলি লিঙ্গমূ্তি হয়। বিঞুঃকাধীতে প্রভু লক্্মী 
নারায়ণ দর্শন করেন। এখানে বরদারাজ শ্বামির 

(1শষুর ) মন্দির মন্বন্ধে এক ইতিহাস আছে। 

কেন সময়ে মরস্বভী দেপী ব্রঙ্জার উপর অন- 

স্ত্ট হয়েন। বাক্ীপুরে যন্ত করিলে শত যজ্ঞের 



মধযলীল। |) 

মানসে ত্র স্থানে ধজ্স্থল নির্মাণ করেন। উহার 

উত্তরহার নারায়ণলন, পশ্চিসত্বার বিরিঞিপুর, 

দক্ষিণছার চিঙ্গালিপুত, পুর্বদ্থার মহাবলীপুর । 

দেবী সরশ্বতী নারদের মুখে ব্রহ্মার যজ্তকথ! শ্রবণ 

করিয়! অত্যন্ত কুপিত! হয়েন এবং তিনি নদীরূপা 

হইয়া ষক্তস্থল ভাসাইতে আগমন করেন। ব্রঙ্গ! 

ইহ! জানিয়। বিষুুর শরণাপন্ন হইলে, বিষু। আসিয়! 

নদী রোধ করিলে, অন্তঃসলিল! হইয়! নদী বহিতে 

লাগিল। বিষণ তখন অনগ্ঠোপায় হইয়। উলঙগা- 

বস্থায় এদে।ক্ষারি নামক স্থানে নদীর সম্মুখে গতিত 

হইলে, দেবী লক্জায় অধোমুখী হইয়! পূর্ধবাতি গ্রায় 

ত্যাগ করেন। যক্ঞ।গিতে বরদতা বিষুুই বরদ1- 

রাঙ্ল নামে অভিহিত হয়েন। প্রভু ত্রিকাল- 

হস্তরীতে ও পক্ষতীর৫ঘে মহ।দেব, পরে বৃদ্ধকালতীর্থে 

শ্বেতবরাহ দর্শন করেন। শিয়ালীভৈরবী দেবী, 

তাঞ্জোরের অন্তর্গত শিয়ালী নামক স্থানে অবস্থিত। 

কোন সময়ে তনজান নামক এক রাক্ষদ এইম্থ/নে 

দৌরাম্ম্য করিত। বিষু উহাকে নিহত করিলে, 

রাক্ষ প্রার্থন] করে, তাহার নামে এই নগরটি 
অভিহিত হয়। তদবধি উহা! তঞ্জাপুর নামে 

বিখাত। এক্ষণে উহার নাম তাঞ্জোর ॥ ১৭॥ 

(৮৬ প।) “গো সমাজ*.*******মহা- 

গুভুর মন॥* এই ১৮শ হইতে ২১শ 

পর্য7ন্ত পয়ারের ভাবার্থ নরল। কুস্তকর্ণ 

কপালের, কুস্তকর্ণের মস্তকের খুলিতে 

এক সরোবর হইয়াছিল। এক্ষণে ইহার 

নাম কাম্বকানমূ। পাপনাঁশনে” কষা 

নদীর শাখা নদীর তীরে । মানিলকুতার্থ, 

আপনাকে কৃত।র্থ বোধ করিল। চাতু- 

শ্দাস্য, বর্ধার চারিমাস | ইহা একটি 

ব্রত বিশেষ । 
আষাঢ় মাসের গুরঘাদশী বা পৌর্ণনাসী 

অথব! সংক্রান্তি হইতে কাক মাসের শুক্লাহাদশী 
৫ 

প্নোকের ও পর়ারের ভাবার্থ। 
০০০

০ 

ফললাভ হয় বলিয়।, ব্র্গ। অশ্বমেদযজ্ঞ করিবার 

১৩৩ 

ব! পৌর্ণমাসী অথবা! সংক্রান্তি পর্যাস্ত এই তত 

করিবে। শ্রাবণে শাক) ভারে দধি, আশ্ষিনে হুগ্ধ 
ও কাঙ্তিকে আমিষা ত্যাগ কারবে। এ ব্রত মে 

কেবল রাত্র-ভে|জনে তীর্থযান্রার ফল হয়। পঞ্চ 

গবা ভোজনে চান্দ্রা়ণ ব্রতের ফল ইত্যাদি, হি 
ভক্তিবিলামে অন্তান্ত বিষয় দেখিবেন বা! গুয়র 

নিকট জঞ।ত হইবেন। 

হৈল উপনন্ন, উপস্থিত হইল। রুপায় 
রুপাপূর্বক । তার ঘরে, বেঙ্কটভট্রের 

ঘরে। আবর্তন, আবৃত্তি পাঠ । অগ্1- 
দশাধ্যায়, গীতার আঠারঅধ্যায়। তাহা, 

নিন্দা বা হাম্য। যাবত্পঠন, যে পর্য্যন্ত 

পাঠ করেন ॥ ১৮২১ ॥ 

(৮৬৮৭ পা) “মহাগরভু পুছিলা" 
করিল। অপার ॥* এই ২২শ হইতে ২৪শ 

পর্য্যস্ত পয়ারের ভাবার্থ মরল। তারে, 

বৈষ্বব্রাক্মণকে । তোত্র। চাবুক | যাবৎ 

পড়ো, যে পর্যন্ত পাঠ করি। তার, 

্রীরষ্ের | এই লাগি, প্ারুঞের দরখন 

পাই বলিয়া । তাহা হইতে, অঞ্জনের 

রথে শীর্ষ দরশন হইতে । কৃষ্ণল্ফ,র্তেয, 

রুষক্ফুস্ত দ্র । এই লাগি, শীকষ্ের 

মঙ্গ জন্য । ২২-২৪ ॥ 
(৮৭ পা) “কম্যেতি ॥” এই ষষ্ঠ 

ছ্রোোকের পিক] ও বাঙ্গলা মধ্যের অষ্টম 
৭২ পুষ্ঠায় দেখিবেন। “এই লাগি সুখ 
ভোগ” ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ “যদ্ধাঞ্ছয়া 

ীর্ললনেত্যাদি ॥ ৬॥ 
(৮৭পা) “ভউ কহে'..-“কিষের 

মণম॥ এই ২৫শ পয়ারের ভাবার্থ 

মরল। “'লাধবী হয়া কেনে” এই পূর্ব 
পয়ারে মহাগ্ভু পরিহাল বাক্য ছার! 



১৩৪ 
লক্ষ্মীর যে কুলটা দোষ দেখা ইয়াছেন, এ 

দোষ নিরাস পূর্ধাক ভউ বলিতেছেন, 

প্রুফ ইতাদি | কৃষ্ণ এবং নারায়ণ 

একই স্বরূপ হইলেও, রুষে বৈদগ্যাদি 

গুণ বিশেষ থাকায়, লক্মীদেবী কষ্খমঙগম 

প্রার্থনায় তপন্যা করেন। এইরূপ 

করাতেও কোন দোষ দেখ! যায় না। 

কারণ প্রীরু্ণ ও ভ্রীনারায়ণ অভির ॥২৫॥ 

(৮৭ প।) "নিদ্ধান্তত* ইতি । এই 

সপ্তম শ্লোকের তাৎপর্যা শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। প্রীকুষণ ও জীনারায়ণ যে স্বরপতঃ 

অভিন্ন, ততপরামাণ এই শ্লেক। প্রোমময়- 

রসের এরূপ স্বভাব যে,জ্লীরুষকে সর্নোৎ 

কুষ্টরূপে দর্শন করায়। অতএব লক্ষী" 

দেবীও গ্রীরুঞ্চমঙ্গজন্য তপস্যা করেন ॥৭| 

(৮৭ পা) “কুষ্সঙগে "১১" শান্জে 

গুনি ॥” এই ২৬শ পয়ারের ভাবার্থ 

সরল। গ্ররুষ ও প্রীনারায়ণ স্বরূপতঃ 

অভিন্ন হইলে লক্ষ্মীর কুষ্খমঙ্গে পতিত্রত। 

ধর্ম কখন নষ্ট হয় না। অথবা তাপনী- 

শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে-_ 
*যোইসৌ সর্কেধু ভূতেঘ।বিশ্ত তৃতানি বিদধাতি 

স বে! হি স্বামী তবতি॥, 

যিনি স্থাবরজরঙ্গমে আবিষ্ট হইয়| গ্রাণীনকলকে 

ধারণ করেন, সেই গেবিন্দই তোমাদের ( লক্গমী- 

-গীপের ) শ্বামী। 

অতএব কষে লক্ষ্মীর পতিব্রত।- 

ধর্ম যায় না; বরং বিশেষ লাভ আছে। 
আর পরমরসকদস্বময়বিলাস প্রাণ্ড হওয়। 

যায়। নারায়ণজূপে এ রিলাধ-হয় না। 

বিনোদিনী, কীড়াকাক্িণী। ইছাতে, 
একঞ্চ অভিনানে ॥ ২৬॥, 

শ্ীপ্রীচৈতশ্চরিতাম্বত। [ নবম পরিচ্ছেদ । 

(৮৭পা ) দ্নায়মিতি।* এই অষ্টম 
গোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের অই্টমে 

৬৮ পৃষ্ঠায় দেখিবেন । “রাস না৷ পাইল। 

লক্ষ্মী” এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৮1 

(৮৮ পা) “লক্ষী কেনে''**ন্শ্রতি- 

পণ ॥” এই ২৭শ পয়ারের ভাবার্থ সরল। 

গ্রাভু কহিলেন, লঙ্গমী তপস্যা করিয়াও 

্ীকঞ্ষকে পান মাই, কিন্তু শ্রুতিগণ 

পাইলেন, ইহার কারণ কি ?॥ ২৭॥ 

(৮৮ পা) “নিভূতেতি ।* এই নবম 

শ্লোকের ীক1 ও বাজলা মধ্যের অই্টমে 
৭৭ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। *তপ করি ঠকছে" 

এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৯। 

(৮৮ পা) “শ্ুতি পায়. ব্রজেন্দ্র- 
নন্দন ॥* এই ২৮শ ও ২৯শ পয়ারের 

ভাবার্থ সরল। ইহা। শ্রুতি প্রীকুষ্ণকে 

পান, লক্ষ্মী পান না কেন, এ বিষয়ে। 

কোটি-সমুদ্রগস্তীর, কোটি সমুদ্র হইতেও 

গম্ভীর লীলামর্শ। লীলার তত্ব । জিনি। 
খেলাতে প্রকে জয় করিয়া | তথাহি 

ভাগবতে দশমে- 

”উবাহ তগবান্ রষ্ণঃ শ্রীদামানং পরাজিত 

খেলাগ্ন পরাজিত হুইয়! শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে বছন 

ফয়েন। 
এম্বর্ধয জ্ঞান নাহি, ম্বয়খ ভগবান 

অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা বলিয়! ব্রজ- 
লোক রুূঞ্কে জানেন না। নিজ সম্বন্ধ 

মনন অর্থাৎ আমার যখা, আমার পুত্র 

ইত্যাদিরপ অভিমান করেন ॥ ২৮।২৯ | 

(৮৮ পা) “নাক়মিতি |”. এই দশম 

ক্োোফের প্রীকা:ও বাঙলা, মধ্যের অষ্টমে 
৭৮ পৃ্ায় দেখিরেন ।; শর্জলে!কের 



মধযলীল!। ] 

অনুগতি ভিন্ন ব্রজে কৃষ্ণ্রার্ডি হয় না, 
এই ক্লোঁক দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিলেন। 

শ্তিগণ ব্রজদেবীগণের অনুগত হইয়া 

শীরুঞ্কে লাভ করিলেন ; লক্গ্মী ব্রজ- 
দেবীগণের অনুগত না হইয়াই প্রীকুঞ্চকে 

লাভ করিতে ইচ্ছা করিলেন, এই হেতু 
তিনি লাভ করিতে পারিলেন না ॥১০। 

(৮৮ পা) “জ্কতিগণ**.তেহ মন ॥* 

এই ৩০ৎ হইতে ৩২ পয়ার পর্য্স্ত 

ভাবার্থ মরল। ব্রজেশ্বরীমুত, প্ীকৃষঃ। 

দেবী, লক্ষ্মী । অন্যদেহে, গোপীদেহ 

ব্যতীত অপর দেহে । তাহার, নারায়- 

ণের। সর্বোপরি কক্ষা, সকল মাধনের 

শ্রেষ্ঠ স্থানে অবস্থিত নারায়ণের ভজন । 

এই অর্থাৎ নারায়ণভজনই সর্বশ্েষ্ঠ। 

পরিহাসদ্বারে, উপহামৰাক্য দ্বারা । 

পরিহাসদ্বারে, প্রভু কি কথা বলেন, 

তাহাই বলিতেছেন, “ন্বয়ং ইত্যাদি। 

প্রীনারায়ণ ্ীকষ্ণের বিলামমূত্তি হওয়া- 
তেই ঞ্রীরুষ্, লক্ষ্মী গ্রভূতির মন হরণ 

করেন ॥ ৩০-৩২ ॥ 

(৮৮ পা) “এতে চাংশেতি 1 এই 

শোকের দীকা ও বাক্গলা! আদির দ্বিতীয়ে 
২২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। ইহার তাৎপর্য্য 

ভাবার্থব্যাখ্যার ৫৭ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। 
“কৃষেের বিলান* ইতি পয়ধর প্রমাণ এই 

শ্লোক ১১॥ 

(৮৮ পা) “নারায়ণ... *** *শক্য়ং 

ভগবান্ 8 এই ৩৯ৎ পয়ারের ভাবার্থ 

সরল । : ঞরুষ্ণ. যে ম্বয়ং ভগবান, 
ততৎষন্বদ্ধে অনয যুক্তি দেখাইতেছেম, 

'নারাক়গ?ইতি। মারার়ণ ও কৃষ্ণ তত্বত্ধঃ 
রি 

মৌকের ও পয়ার়েরজাবাথ। , ৯৩৫ 

অভিন্ন হইলেও এ্রীনারায়ণ হইতে 
গ্রকষ্ণের. অদাধারণ বেণু মাধুর্যাছি 
গুণ। এ অসাধারণ ৭. থাকাতেই 
শ্ীকৃষ্জ লক্ষ্মীর মন হরণ করেন। যে 

পড়িলে প্লোক অর্থাৎ “সিদ্ধান্ততস্তভেদ 

ইতি।” এই শ্লোক যে বলিলে। সেই 
শ্লোকে, তোমার কথিত “নিদ্ধান্ততেতি* 

শ্লোকে গ্ুকুষ যে স্বয়ং ভগবান তাহার 

প্রাণ্ডি হয় ॥ ৩৩। 

(৮৮ পা) এনিদ্ধান্ততেতি।* এই 

সোক বলিয়া ভউের কথিত শ্লোককে 

ন্মরণ করাইলেন। পর পয়ার দ্বারা এই 

শ্লোকের অর্থ করতঃ এই গ্লোকোক্ত 

্ীকুষ্ণের ভগবত্ব স্থাপন করিতেছেন॥১২। 

(৮৮ পা) “ম্বয়ং'১ অনুরাগে ॥* 

এই ৩৪ৎ পয়ারের ভাবার্থ মরল। প্রীকৃষৎ 

স্বয়ং ভগবান্ বলিয়। লক্ষ্মীর মন হরণ 

করেন। নারায়ণ ত্বযং ভগবান ন। 

হওয়াতে গোপীগণের মন হরণ, করিতে 
পারেন না, কিন্তু প্রীরু্ গোপীদের মন 

হরণ করিতে মমর্থ। নারায়ণের কথা 

দূরে থাকুক্, স্বয়ং প্রীকঞও চতুভূজ-মুরতি 
ধারণ করিয়া গ্োপীগণের অনুরাগ 

ভাজন হইতে পারেন নাই ॥ ৩৪ ॥& 

(৮৯ প।) শ্গাপীনামিতি।” এই 
শ্লোকের গিকা ও বালা আদির সপ্ত- 
দেশে ১৪২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন | “চতুভূর্জ- 
মুন্তি দেখায়'। এই পয়ার প্রমাণ এই 
চ্রোক ॥১৩॥ 

(৮৯ প1)এত .কহি.*.'''নানাকার- 
রূপ” এই ৬$% ,পয়ারের “দাবার 
সরল। এত কহিঠ “স্বয়ং ভগবান” এইই 



১৩৬ 

পুর্ব পয়ার হইতে “নেই রুক্ে পয়ার 

পর্য্যন্ত দিদ্ধান্ত' বাকা বলিয়া। তার, 

বেঙ্টভট্রের। যাতে, যে সিদ্ধান্তে। 

রুষ্সঙ্গান্বাদ, রুষ্সজ জন্য রমের আম্বা- 

দন। গে।পীদ্বারে, গেপীরূপে। ঈশ্ব- 

রত্বে যেমন রুষ ও নারায়ণ অভেদ, 

তদ্রপ গোপী ও লক্ষ্মী তত্বতঃ অভেদ। 

সর্বালক্্ীময়ী রাধা হীরুফলীলার সহায়- 

কারিণী। অতএব গ্রীরাধাই গ্রীলক্ষমী 

হওয়াতে, লক্ষ্মী গোপীরূপে কৃষ্মজ।ম্ব(দ 

করিলে কোন দোঁষ হয় না। অথবা, 

. ভষ্টরকে আনন্দ দিবার জন্য এ কথা 

বলেন। গোগী ও লক্ষ্মীর যে অভেদ,তাহ। 

সদষ্টান্তে বলিতেছেন, “একই” ইতি ॥৩৫। 

(৮৯ পা)*মণির্যথেতি 1” এই ক্লোকের 

তাঁৎপর্যয ক্নোকার্থে গ্রকাশ আছে । “একই 

ঈশ্বর ভক্তের” ইতি পয়ার গমাণ এই 

প্লোক 1 ১৪ ॥ 

(৮৯ পা) “ভউ কহে'"* **ভ্রশচী- 

নঙ্গন ॥+ এই ৩১২ ও ৩৭ৎ পয়ারের 

ভাবার্থ সরল । তার রুপায়, লক্ষ্মীনারা- 

স্রণের কুপায়। ভ্রীরঙ, প্ীরঙগনাণ। এই 

রঙ্গলী'ল!, এইরূপে মনোহরলীল1॥ ৩৬।৩৭॥ 

(৮৯ পা) 'খষভপর্বাত ''* হরষিত 

হঞ18* এই ৩৮ৎ "পয়ারের ভাবার্থ 

' সরল। চলি আইলা, গমন করিলেন। 

খষভ পর্বত, £নীলপর্বতের শৃঙ্গবিশেষ ; 

ইহ! মাগুরার নিকট। ইহার বর্তমান 

মাম পালনিছিল। এখানে শ্রীলারায়ণ 

সুর্ঠি আছেন। পরগানন্দপুরী, : ইনি 
মধিবৈজনুরীর শিষ্য তাহা? 'খষত 

শীতে? পশি। নিট । তীরে হা" 

[ নবম পরিচ্ছেণ। 

প্রডুকে । সেই বিগ্রীঘরে,যে বিপ্রোর ঘরে 

পরমানদ্দপুরী ছিলেন । তীর ঠাগ্রি, 

পরমানদ্দপুরীর নিকট ॥ ৩৮ ॥ 
(৯, পা )*পরমানন্দপুরী ****কতে 

নিরন্তর ॥৮ এই ৩৯ৎ হইতে ৪১৭ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল। শ্রীশৈল, মলয় 
পর্বতের ব1 পশ্চিমঘাটের অংশ । যখন 

মহাপ্রভু গ্রীশৈলে আমেন, তখন হর- 
পার্ধতী ব্রাঙ্ষণবেশে এ স্থানে বাম 

করেন। তীহা, ভ্রীশৈলে । দুহার, শিব- 

দুর্গার। নিডুতে, গোপনে । ত|র মনে, 

শিবের লহিত। ইষ্টউগোট্ঠী, পরমার্থতত্ব- 
নির্ণয়ের সভ1 | দক্ষিণ মথুবা, বর্তমান 

মাদুরাই দক্ষিণ মধুর1। সেই বিপ্র, দক্ষিণ 

মথুবায় যে বিপ্ের সহিত দেখ! হয়। 
রুতমালায়, কৃতমালানদীতে স্নান ও 

মীনাক্ষীদেবীকে প্রভু দর্শন করেন। 
ভিক্ষা কি দিবেক, ভোজন কি করাইবে। 

ইহার কারণ বলিতেছেন, “খ্িগ্ পাক 

নাহি করে।” তারে, বিপ্রকে। বিগ্র 

পাক করেন নাই কেন? তাহার হেতু 

বলিতেছেন, “বিপ্র কহে” ইত্যাদি । 

্রীরামের ভাবে আবিষ্ট থাকাতে নিগ্র 
পাক করেন নাই এবং সেই ভাবে 

আবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, *প্রভু মৌর' 

ইত্যাদি । প্রয়োজন, আরস্ভন | নির্বিঃ। 
নির্কেদযুক্ত । হুতাশ, খেদ। সীতার 
আকুতি মায়া অর্থাৎ মাঁয়াীতা ॥৩৯-৪১। 

(৯* পা) 'প্রীতয়ারাধিত ইতি” 
এই ম্লোক ছইটির তাৎপর্য্য গ্োকার্ধে 
প্রকাঁগ আছে'।* সীতার আকৃতি মায়।' 
ইত্যাদি পয়র উীগাণ জোক 1১৫১৬ । 



মধ্যলীগা। ] 

(৯১ প।) “বিশ্বাস করহ',* ***দিলে 
দরশন ॥” এই ৪২৭ হইতে ৪৪ৎ পয়া- 

রের ভাবার্থ মরল। তারে, বিপাকে । 

ধনুতীর্ঘ, লক্ষণের অগ্রভাগ বারা সমু- 
দ্রের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ধনুতীর্থের 

উৎপত্তি হয়। রামেশ্বর, ঞ্রীরামের প্রতি- 

চিত শিবলিক্ষের নাম। তার মধ্যে,কুর্্ম- 

পুরাণের ব্যাখ্যার মধ্যে । সেই পত্রী, যে 

পত্রীতে “নীতয়ারাধিতঃ' গ্লোক লিখন 
আছে ॥ ৪২-৪৪॥ 

(৯১।৯২ পা) “মহাদুঃখ ঠহতে*****, 

হ্যায় নাহি বাপি ॥” এই 8৫ ও ৪৬ পয়া- 

রের ভাবার্থ ৰরল। মে দিনে, যেদ্দিনে 

আপনি প্রথম আমিয়াছিলেন। পাও 

দেশ তাত্পর্ণী, তাতপর্ণী নদীর তীরবর্তী 
পাওগ্ডাদেশ। মল্লার দেশেতে, মালবার 

দেশে। সরল বিপ্রের, মহাপাভুর সঙ্গী 

রুষ্দাসের। তাহার উদ্দেশে, কৃষঃ- 

দাগের অনুমন্ধীনে | ন্যায় নাহি বানি, 

উচিত বলিয়া বোধ করি ন॥ ৪৫৪৬ | 

(৯২ পা) “গুনি নব" ** **পরম 
সাধন 1৮ এই ৪৭ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত 

পয়ারের ভাবার্থ মরল। ধাঁঞা, 

দৌড়িয়। । ভীহ। গে।ঠী হৈল, পয়স্থিনী- 
নদীর তীরে আদ্িকেশবমন্দিরে সভা 

ইইল। অনন্ত পনাভ, এখামে অনস্তে- 

স্বর নামে শিব এবং পন্মনাভ নামে বিঝু$” 
মুণ্তি আছেন। পয়োফী, নদীবিশেষ। 
এখানে মাধ্বাচার্যা-গ্রতিষ্টিত একটি দেব- 
স্বান.আছে। সিংহারিমঠ, শঙ্করাচার্যয 
দিখিজয়ে' বাছির হইয়া! এইদ্বানে- এক 
চকের 'সঙ্গুে সরম্থতীকে স্থাপন করিয়। 

শ্লোকেরও পয়ারের ভাবাধ। ১৩৭ 

মঠ নির্মাণ করেন । তত্তববার্দী, যাহার! 

মকল বস্তকফেই মত্য বলিয়া খ্বীকার করে। 

উড়,পষ্ণ, মাধ্বাচার্ধ্য কতৃক স্থাপিত 

বালগোপালমুদ্তি। গোপীচদ্দন ভিতরে" 
ইতাাদি। 

কোন সময়ে এক সওদাগর দ্বারক। হইতে 

জাহাজে করিয়! আসিতে ছিলেন, এই স্থানে তাহার 

পোত জলম্্ হয়। সেই পোতে অনেক গোপী- 
চন্দন ছিল, ত্মধ্যে এক গোপালমৃষ্তি ছিলেন। 
এ মৃষ্ঠি মাধবাচার্যযকে স্বপ্নে আদেশ করেন, তুমি 
এইস্থান হইতে আমাকে লইয়। ধাও। মাধ্বাচার্যয 
এ মুস্তি আনয়ন করেন) ইনিই নর্তক গোপাল। 

বর্ণ(শ্রমধর্্ম কষে সমর্পণ অর্থাৎ বর্ণা- 

শমেচিতধম্ম আচরণ এবং শ্রীকৃষ্ণের 
উদ্দেশে মেই ধর্মের ত্যাগ । রুষ্ণ্রেম- 

নেধাফলের, কুষ্প্োম ও কৃষ্চমেবারপ 

ফলের ॥ ৪৭-৫% ॥ 

(৯২ পা) *শ্রবণমিতি ।* এই সপ্ত- 

দশ শোকের তাৎপর্য, শ্রবণকীর্তনাদি 

ষে, জ্রীকুষ্ণপ্রেমলাভের গ্রাধান উপায় 

এই শোকে তাহা প্রতিপর করিতেছেন । 

শান্তর গ্রীভাগবতশান্ত্র। শ্রবণার্দিই যে 

প্রেমের শ্রেষ্ট সাধন, তাহা ঞীজীব 
গোন্বামী দেখাইতেছেন। 

শ্িকষের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ৪ লীগ. 
ময় শবনকলের বর্ণম্পর্শের নাম শ্রবণ । "শ্রব- 

গাদি নয়টি লক্ষণ ধাহার, তাহাই ভগবহিবরিকা 
তক্তি। শ্রবণকীর্থনাদি তক্তির আচগনগক|য়িয়ই 
অধ্যয়ন উত্তম। তক্তি কি, তখ1হি.শ্ুতিঃ- 

এভক্তিয়গ্ত তজনং তদিহামৃঙ্যুপাধি নৈযাঞের- 

মুশ্সিন্ মন$ কয়ানমেতদেব নৈষ্র্যম।* 7০... 

: ভক়িই শ্ীকফের ভজন,ইহলোক, ও পরলো 
মত কামনা নিস পুর শে মো যে 
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জর্গণ, তাহাই ভন ও ভণ্তি। এই নবলক্ষণে 

সমুচ্চয়ের আবন্তক নাই। এই নধবিধ! ভক্তির, 

মধ্যে একাঙ্গ অর্থাৎ শ্রবণাধিয় কোন একটি সাধন 

কৰিলে সাধ্যবস্ত্ প্রেমের লাভ হয়। ভিন্ন শ্রদ্ধ 

ও রুচিবশতঃ কোন স্থানে অন্ত অঙ্গৈর মিশ্রণও 

দেখ। যায়। এখনে নবলক্ষণ শব সামান্ উক্তি 

দ্বারা ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান কর্তব্য জানিবেন। 

রসাসুতেক্ত গুরুপাদাশ্র়াদি চতুঃযষ্ি তকাঙ্গ ইহার 
মধ্যে অন্তর্ভাবিত জআছে। নামাদিশ্রবগ ভক্ষ্য- 
হ্গের ত্রম।. যদিও নামরূপাঁদির মধ্যে যে কোন 
এফটিরই হউক ব| বিপর্যয়রূপে হউক উহার 

অনুান করিলে পিদ্ধ হয়, তথাপি প্রথমে 
অস্তঃকরণণ্ডদ্ধির জন্ত নামশ্রনখ আবশ্ক। অন্তঃ” 

করণ শুদ্ধ হইলে রূপশ্রবণে রূপের উদয় যোগা 

হুয়। রূপ সম্যক্রূপে উদিত হইলে গুণের স্্ি 

হয়। গুণ সম্যক্রূপে স্ষরিত হইলে পরিকর- 
বৈশিষ্টযে ণের[বৈশিষ্ট] সম্পাদিত হয় অনস্তর 

নাঁম, স্ূপ, গুণ ও পরিকর সম্যক্রূপে স্মংরিত 

হইলে নুনযরূণপে লীলার শ্কস্তি হয়। এই অভি- 
গ্রায়ে সাধনের ক্রম লিখিত হুইল। মহৎগণের 

মুখ হইতে যদি নাম শ্রবণ হয়, তবে নামাদি- 

শ্রবণের অধিকতর মাহাত্ম্য এবং শ্রবণবিষয়ে জাত- 

রুচিগণের পরম শুখপ্রদ হয়। মহৎগণের মুখ 

হইতে শ্রবণ ছই প্রকার, মহৎ কর্তৃক প্রকাশিত 

প্রবন্ধের শ্রবণ ও মহৎ কর্তৃক কীর্ত্যমান বিষয়ের 

শ্রবণ। তাদৃশ গ্রভাবময় শব্ধাত্মক ও পরমরস- 

ময় প্রীঞ্তাগবতের শ্রবণই অতীব শ্রেষ্ঠ । কেন 
না, প্রকাশিত গ্রবন্ধময় ভাগবত নারায়ণ কর্তৃক 

বিরচিত এবং গুফদেব বর্তৃক কীর্ডিত হওয়ায়, 

উহ শ্রবণ শ্রেষ্ঠ । পুর্ণ ও তগব্ হেতু শীষ. 
নামাদিক় শ্রবণ, পর ভাগ্য বশতঃই সম্পন্ন হয়। 

কীর্ডনাদিতেও এইকপ জানিতে হুইবে। মাম 

রূপাধিয় উচ্চ “ছাহণকে বার্ড হলে। যাশুতি 

ধাহা-গরং সবীর্থদ কা, ভাহাও-কগদেকাছি মহন" 
মের পূর্ন কীর্ডিত; ইহাই-জহদন়ান তূর্ঘক বর্ন 

. ভ্ীপীচেতস্যচরিতানত। [ নবম পরিচ্ছেদ 

করিবে। শ্রবণ ব্যতীত, শ্রীকৃষের নামন্নপাদি 

জান] যায় ন! বলিয়া, কীর্তনের অগ্রে শ্রবণ নির্দেশ 

করিয়াছেন। বিশেষ, যদি সাক্ষাৎ মহতকুত কার্ড 

নের শ্রধণভ।গ্য ন! হয় তবে স্বয়ং পৃথক্ কীর্তন 

করিবে, কীর্তন করিতে করিতে শ্রবণভাগ্য হইবে। 

প্তস্বাপ্থিসর্গোজনতাঘবিপ্লব” ইত্যাদি গ্লোকে টাকা" 

কারও বণিয়াছেন, নাম শ্রবণ করিয়৷ গ্রহণ 

করিবে) শ্রবগ বদি না হয়, তবে হ্বপ্ংই গান 
করিবে। পূর্বববৎ কীর্তনেও নাম, রূপ ও গুণাদির 
ক্রম জানিবেন। লঙ্জারছিত হইয়া! উচৈ:ম্বরে 

গানই নামকীর্ন; ইহাই প্রশত্ত.। এই কীর্তনাখা! 

ভক্তি দীনক্গনের বিষয়পাররূপা ও করুণাঁময়ী। 

ইহ শ্রীক্ষেকপরতাসম্পাদনার্থা। কলিতে তপঃ, 

যোগ, বিছ্কা ও যজ্ঞাদিক্রিয়া সাঙ্গ ন| হওয়ায়, 
কলির লোক ল্বভাবতঃই দীন। এই দীন 

লোকে নামকীর্ন আবিভূ“ত হইগ্ন! সত্যা দিযুগগত 
সর্ধসাধনের ফল, দীনগণকে প্রদান করতঃ ক্কতার্থ 
করিলেন; যে কীর্ডঘনে ভগবান বিশেষরূপে 

সন্তুষ্ট হয়েন। কার্তনদি ভক্তিমাত্রে দেশকালা- 

দির নিকলম নাই। কীর্থনাখ্য।! ভক্তিতে দশটি 

অপরাধ পরিত্যাগ করিবে। দশাপরাধ ঘথা,-. 

সধুনিন্দা, বিষু। ও শিব নামের পৃথক্ মনন, গুরুকে 

অবজ।, শান্ত্রনিন্ন!। নামে অর্থবাদ, কল্পনা, নামবলে 

প1পে প্রবৃত্তি) অন্ত গুভকর্খের সহিত নামের সাম্য 

মনন, বিমুখজনে নমোপদেশ, নাম শ্রবণে অগ্রীতি। 
অবিশ্রাস্তভাবে নাম করিলে দশবিধ নামাপরাধ 

হইতে মুক্ত হয়| অথবা, কৃষ্ণকুপায় অপরাধের 

ভোগ নষ্ট হয়। এই বীর্তনে দৈন্য, নিজাভীঙ্মত 
বিজ্ঞপ্তি ও স্তবাদি পাঠ অন্তভাবিত। কীর্তনদির 
পর শরণাপত্তি গ্রভৃতি দ্বার! অস্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে 

নির্বিবাধন ব্যক্তি মামাদদিকীর্তন ত্যাগ না করিয়! 

স্বরণ করিবে। সংকিকিৎ' মনের দ্বার নামকপা- 

দির অনুসন্ধানই স্মরণ |, মাসাদি সম্বন্ধে রণ বছ" 
ব্ধি। গুর্বাবৎ ক্েগেপাসন! রীতি দারা জখগভা 
ওগ। পর্গিরননেন।.ও লীলার, টিপা নিবেন। 
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শ্মরণ গানান্ততঃ পঞ্চবিধ। ১। মনোধার! যৎকিঞ্চিং 

অনুরদ্ধানই শ্বরণ, ২। সকল স্থান হইতে চিত্বকে 

আবর্ষণ করিস! সামান্যাকারে রূপাদিতে মন ধার. 

ণাই ধারণা, ৩। বিশেষরূণপে রূপাদির চিন্তন ধ্যান, 

৪। অমৃততধারার ভ্ভায় মনের অনবচ্ছিনতা| এরবনু- 

্বতি, ৫। ধোয় বসন্ত কেবল শ্ষরণই সমাধি। ইহ! 

শান্তডক্তের হয়। দাঁসাদিভক্তের সমাধিতে লীলাদি- 

কত শ্রী ক্কর্তি পান। অনন্তর কুচি ও শক্ধি 

হইলে শ্মরণ ত্যাগ না করিয়া পাদসেব। করিবে। 

কাল ও দেশা দিতে যথোচিত পরিচর্ধযাই পাঁদমেবন। 

পাদসেবায় পাদশধা ঘর! ভক্তিই নির্দিষ্ট হইতেছে। 

অতএব দেবার সাদরত্ব বিধান হইল। ইহাতে 

রীমৃত্তিদর্শন, স্পর্শন, পরিক্রম, অনুব্রজন, সাধুসঙগ, 
তুলসীসেবা। ভগবন্মন্দির, গল্প, পুরুষোত্তম, দ্বার! 

মথুরাদি, তদীয় তীর্ঘস্থানে গমনাদি পত্যস্ত ভক্তাঙজ- 

সকল অন্তর্ভাবিত। অনস্তর অর্চনমার্গে শ্রদ্ধ। উৎ- 

গন্ন হইলে, মন্ুরুকে আশ্রয় করিবে এবং তাহার 

নিকট আর্চনমার্গ বিশেষরণপে জানিবে। কারণ, 

প্রদত্ত মন্ত্রদেবতার অনুরূপ ভঙজনোপদেশ প্রদান 

করিতে মন্ত্রদাতা গুরুই সমর্থ । অসমর্থ হইলে 

অন্তের নিকট জানিবে। আগমোক্ত আবাহনাদি 

ক্রম যাহার, তাহাই অর্চন নামে কথিত হয়। 

যদিও ভার্গবতমতে পঞ্চরাত্রাদিতে:কধিত অর্চনের 

ন্যায়, অর্চনমার্গের আবশ্টক:নাই, অর্চন ব্যতীতও 

শরণাপত্তি প্রভৃতির একটি অনুষ্ঠানে পুরুষার্থ সিদ্ধ 

হয়); তথাপি দীক্ষা বিধান ছার! শ্রীভগবানের 

সহিত বিশেষসঘবন্ধবিশিষ্ট গুরুর চরণ আশ্রয় করা 

অবস্ত কর্তবা; ইহা! ্রীনারদাদি কর্তৃক প্রদর্শিত 

পথের অন্কুসরণকারী বাজিগণ দেখাইয়াছেন। 

“দিবাং জ্ঞানং ঘতে। দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সজয়ম্। 

তন্মাঙ্ীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈতপ্তত্বকোবিদৈঃ 0” 

যে মন্ত্র দিবা জামকে প্রদান করে এবং পাপফে 

ক্ষয় কয়ে, তববঞ্জগণ তাহাকে দীক্ষা! বলেন। মঙ- 

লেচ্ছুকগণ দীক্ষা :. গ্রহণ করিয়া অবশ্য জর্জ 
কষিবে। দীঙ্গিষ্থগপ/ মধ্যে ধাছমা ধনী গৃহ, 

শোকের ও পায়ের ভাবার্ঘ। ১৩ 

তাহাদের অর্চনমার্গই শ্রেষ্ঠ লাধন। বগুদেব 

মুনিগণ বলিয়াছেন”. দুটি ৭ 

“অয়ং স্বস্তাযমঃ পন্থা দিজাতেগৃহষেধিলঃ |. 
যচ্র,দ্বয়াগুবিত্তেন শুযনেমেজ্যেত পুরুহঃ1% . 

শদ্ধ। পূর্বক নিজবিত্ত দ্বার! কুফর অর্চনই 
গৃহন্থগণের মঙ্গলকর পথ | বিত্ব থাকিতে বিস্ত 

দ্বার অর্চন না করিয়। নিধনের ন্যায় কেবণ 

স্মরণাদি নি্। করিলে, তাহাদের বিত্বণাঠ্য প্রতি 
পতি হয় এবং অন্য দ্বার! যাহার! অর্চনাদি করায় 

তাহার! ভগবানে অশ্রদ্ধাময়ত্ব হেতু অতি নীচ। 

গা্হস্থ্যধর্মের দেবতাধাগরূপ শাখাপল্লবাদি সেক. 

স্থানীয় ঘুলসেকরূপ প্রীকষের অর্চন। উহ! ন। 
করিলে মহাদোধ হয় এবং নরকে পতন হয়। তথ। 

বিষুধর্মোতরে”- 
"এককালং ছ্থিকালং ব! অকাল পুজয়েদ্ধরিম্। 
অপৃজ্য তোঙ্রনং কুর্বন্নরকণি বজেন্গরঃ ॥” 

অর্থ।ৎ শ্রীহরিকে পৃজ| ন। ক্রিক! ভে জম করিলে 
নরকে বান়। অর্চনমার্গে বিধি অবস্ঠ অপেক্ষনীয়। 

বন্দি বল, মন্ত্র ভগবন্নামাত্মক। তন্মধ্যে নমঃ শবাদি 

দ্বারা অলম্ৃত মন্ত্র দ্বিবিধ। একটি শ্ীভগবান্ ও 

খবিগণ কর্তৃক সম্পতি শক্তি বিশেষ, অগরডি 
গ্রীভগবানের সহিত নআাত্মমঘদ্ধ বিশেষ প্রতিপাদক। 

তন্মধ্যে কেবল নিরপেক্ষ শ্রীভগবানের নাষ পরম 

পুরুষার্থ প্রেম পর্য্স্ত প্রদানে সমর্থ। কতএব 

নামের অধির সামধ্য দেখ! যাইতেছে) নুতরাং 

দীক্ষাদি অপেক্ষার প্রয়োগন কি? অর্থাৎ নাম 

করিলেই খন প্রেম লাভ হয়, তখন দীক্ষাগ্রঙ- 

ণের প্রয়োজন কি? তহ্ত্তর, হদিও স্বরাপতঃ সৃধ 
নাই, তাহ। হইলেও প্রায় শ্বতাবতঃ 'দেহাদিসন্বনধ 

সবার কদধ্তশীল বিক্ষিপচিত্ত মনুষ্যগণের বিক্গি 

চিত্তের সঙ্ষে/চের জন্য গ্রদৎ-খবগণ এই আর্চন- 

মার্গে দীক্ষা! গ্রহণের মধ্যাদ। স্থাপন ছরিগানেগ। 

অতএব সেই “মর্ধা।দানজ্যন বরিলে প্রানশ্চি 
কনিতে হয়|. জতএব উভয়ের লানঞমা ইন 
ওগগপেক্ছা ছিল | :“গালালযাজ' গাধা 

সি 
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নুসিদ্ধ ও আল্প বিচার নাই। এই অর্চন ছ্বিবিধ, 

কেবলার্চন ও বর্মমিশ্রর্চন। অর্চনের় অঙ্গ. 

সকল আগমাদিতে বা গুরুর নিক্ষট জানিবেন। 

গ্কঞ্চরস্মা্দী, কার্তিকাদিব্রত ও একাদগীব্রতাদি 

এই অর্চনে অন্তর্ভাবিত। এই মার্সে যে অপরাধ 
আছে, তাহ! ত্যাগ করিবেন। অপরাধ যথা, বরা 

পুরাণে ;স্পাছুক! লইর়। ভগবদ্গৃছে গমন, যানে 

আরোহণ করিয়া মন্দিয়ে গমন, দেবতায় উৎসবা- 

দির অনাদন) দেখতার অগ্রে প্রণাম না করা, 

উচ্ছি ও অশোৌচ অবস্থায় ভগবানের বন্দনাদি, 

একহভ্যঙারা প্রণাম, প্রদক্ষিণ কালে দেবতার 

সম্ভুখে আমিয়! যে রীতিতে প্রদক্ষিণ করা হইতে- 

ছিল, সেই রীতির পরিবর্তন ন! করিয়! প্রদক্ষিণ 

করা, দেবতার অগ্রে পাদগ্রসারণ, তদদগ্রে কটি- 

বন্ধন, তদগ্রে শরন,তদগ্রে ভক্ষণ,তদগ্রে মিথ্যা কথা 

বলা, তগ্রে উচ্চকথন, তরদগ্রে পরস্পর অনা বিষয় 
আলাপন, তাগ্রে রোদনা দি) তদগ্রে কাহারও 

নিগ্র ব| অগ্থুগ্রহ করা, তদগ্রে নিষ্টর কুরবাক্য 

বলা, তাগ্রে বন্থল দ্বার! গাত্র আবরণ, তাগ্রে 

পরনিন্দা, তদগ্রে পরস্ততি, তদগ্রে অশ্লীলবাক্য 

বলা; তাগ্রে ধোবাযুত্যাগ, পামর্থাসত্বে মুখ্য উপ- 

চার ন| দিক! গৌণ উপচার প্রদান, অনিবেদিত 

বন্ত ভক্ষণ, যে সময়ের যে ফলাদ তাহা ন! দেওয়া, 

ভুক্ত ব বাবনৃত ব্যঞ্জনাদির অবশেষ সমর্পণ, দেব- 

তাকে পশ্চাতে রাখিয়! উপবেশন, দেবতার অগ্রে 

অন্ত ব্যাক্তিকে অভিবাদন, গুরু কোন প্রশ্ন করিলে 

উত্তর ন! দেওয়।, নিঞের প্রশংসাকরণ, দেবতার 

নিদান, রাজারতঙ্গণ, অন্ধকার গৃহে শীমৃত্তিযম্পর্শন 
অনিক্নমে বিগ্রহ সমীপে গমন, বাধ্য ব্যতীত মন্দি- 

রের দায়োদ্ঘটন, কুহুয়াধি ব্তৃক দূষিত ভক্ষ্য 
বস্তয় সংগ্রহ,পুজাকালে কথ! বগা, পুজাকালে মূত্র 

পুরীযাি ত্যাগার্থ, গমন) গন্ধমাল্যাহি প্রনাম ন। 

করিয়। ধৃপথান, শাস্রনিধিদ্ধ পুষ্পাদি 'উগহার দ্বার! 

পৃঃ, বধ না করিয়া স্ত্রীসংর্গের পর শুচি 

(ইল, বীণ ও হতো কি 

গস্নীচৈতম্চরিতায্বত । ৮ পবন পরিচ্ছেদ । 

রক্ত, নীল, অধৌত ও অন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া, 
শব দর্শন করিয়া) জুৰ্ধ হইয়!, শাশন ভ্রমণ করিয়া, 

তূজান্ের অপরিপাক অবস্থায়, কুন্ুম ফুল, কুমম- 

শাক ও তিলক্ধ বা হিঙ্গ ভোঞঙন করিয়া, তৈল- 

মর্দন করিয়!, শ্রীবিগ্রহের স্পর্শ ব| তাহার কোন 

কার্ধ্য করা) দেবতার সম্মুখে তান্,লচর্ববণ, এর- 

গাদি নিধিদ্ধপত্রন্থ পুপ্গ দ্বার অর্চন, আন্মণকালে 

পুজন, কাষ্ঠামনে ঝ ভূমিতে বসিয়! দেবতার পুজা, 
দেবতাকে শান করাইবার সময় বামহস্ত দ্বার! 

দেবতাম্পর্শ, শুফ বা যাচিত প্রুম্প দ্বারা পুজা 

পূজজাকালে থুথু ফেলা পৃজ! বিষয়ে ব| পৃজাকালে 
আত্মশ্ল/খ|, বক্রভ।বে তিলক করা, পাপ্প্রক্ষালন 

না করিয়! মন্দিরে গমন, অবৈষব কর্তৃক পক 

বস্তর নিবেদন, অবৈষ্ণবের সম্মুখে পুন, নখস্প্ষ্ট 

জল ছারা দান করান, ঘর্মাক্ত কলেবরে পুজন, 

নির্মল লঙ্ঘন ও ভগবানের নাম লইয়। শপথাদদি 
করণ ইত্যাদি অনেক অপরাধ শান্্রৃ্টে জান! যায়। 

ব্যানদেব এই সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নির্ণয় 

করিয়াছেন,_ হানি 
“অহন্যহুনি যে! মর্ত্য গীতাধ্যায়ং পঠেত, বৈ। 

হাতিংশদপরাধাংস্ত ক্ষমতে তস্য কেশব।” 

যে ঞ্জতিদ্বিন গীতার এক অধ্যায় পাঁঠ করে, 

কেশব তাহার দ্বাত্রিংশখ অপরাধ ক্ষম! করেন। 

এই পুজামার্গে মানসপৃজাও বিহিত আছে। ব্দ্ধ- 

বৈবর্তে উক্ত হইয়াছে, প্রতিষ্ঠানপুরে এক দরিদ্র 

সরল বিগ্রবাস করিতেন। তিনি দেহকে কর্শা- 

ধীন জানিয়! নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করিতেন। 
কোন দিন তিনি ব্রাঙ্গণসভায় বৈষ্ণবধর্দা শ্রবণ 

করেন। মনের স্থারাও বৈষ্ণবধর্শআচর়ণে সিদ্ধ 

হয়, ইহ! জানিয়া, সেইদিন হইতে এ ধর্মী আচরণ 

করিতে আরস্ত কফরিলেন। অনন্তর প্রত্যহ 

গোদাবরীতে জন করিয়া! নিতাকর্শ নমাপন করতঃ 

শান্ধমতি হইয়! প্রঃখায়ামাদি পূর্বক স্থিরচিত্ত 

হওত; মনের ছবায।, জভিমর শীমূর্ধি,স্থাপন করতঃ 
ভগ্নিপতি লগা ক্রি 



মধযাপীলা | 

সৌবর্ঘটে গঙ্গাি তীর্থ সকলের জল আহরণ 

পূর্বক নাম! পরিচর্যার দ্রধ্য বারা দ্দানাদি হইতে 
আরান্রিক পর্যাস্ত মহারাজের ন্যায় উপচার দ্বার] 
পুজা সমাপন করিয়! প্রতিদিন ক্তিস্খে কাল- 

যাপন করিতেন। এইন্ধ্পে বহুদিন গত হইলে 

কোনদিন শ্রীতগবানের ভোজন জন্য ঘৃতের সহিত 

পরমান্ন নির্মাণ করিয়া সৌবর্ণপা্জে রাখিলেন, পরে 

উত্তপ্ত বিবেচন। করিয়া তন্মধ্যে অঙ্গুলিদ্বয় গ্রবেশ 

করাতেই উদ! দগ্ধ হইল এবং সথেদে বলিলেন, 

এরূপ উত্তপ্ত বস্তু ভগবানে অর্গণ করিতেছিলাম? 

এই ছুঃখে তাহার সমাধিভঙ্গ হইলে বাহেও দগ্ধা- 

হ্বলির যন্ত্রণায় গীড়িত হইলেন। বৈকুগে শ্রী- 
গ্রভৃতির সহিত উপবিষ্ট বৈকুঠনাথ এ ভক্ত বিপ্রের 

অনস্থা জানিম্ন! হাস্য করিলেন। শ্রী প্রভৃতি প্রিক্স!- 

গণ হাসোর কারণ জিজ্ঞাসিলে, নৈকুঠনাথ তীহা- 
দিগকে সঙ্গে লইয়া! এ ভক্ত সম্মুখে উপস্থিত হুইয়। 

হাসির কারগ দেখাইলেন এবং ভক্তকে যোগাস্থান 

প্রান করিলেন। বন্গম র্দিও অর্চনের অঙ্গরূপ, 

তথাপি কীর্তন, প্মরণের ন্যায় গ্বাতস্ত্রভাবে বপি- 

বার অভিপ্রায় পৃথক বিধান করিয়াছেন। নম- 

স্কারই বন্দন। একহন্ডে বস্তাবৃতদেছে, ভগবানের 

সনুখে, পশ্চাতে, বামভাগে ও গর্ভনন্দিরে গ্রণা- 

মাদদি রূপ অপরাধ বন্দনে ত্যাগ করিবে। তাহার 

আমি দাস, এই অভিমানই দাস্য। ইহাতে প্রী- 
কষের ভজন প্রায়াম। বদ্ধুভাবে তীছার হিত- 

চিন্তাই সখা। দেছাদি হইতে শুদ্ধ আগ্ম পধ্যন্তের 

সর্বতোভাবে শ্রককে অর্পণই আত্মনিবেদন। ইহ! 

গে! বিক্রয়ের ন্যায়। যেমন বিক্রেত| বিক্লীত 

গরুর ফোন চেষ্টা কয়ে না, ক্রেতাই উহার মঞ্গ- 
লাদি সাধন করে, গরুও বিক্রেতার কোন কার্য 

বরে না) তক্জপ ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিলে 

নিজেয় জন্য কোন চেষ্টা ফরিবে ন!। প্রস্নোজন 
হইলে, জন্য বিষয় ভক্তিসমর্ভে দেখিবেন ॥ ১৭ 

(৯৩ পট শ্রবণ ১ পসীম। ৪৮ এই 
পয়ায়ের ভাবার *শ্রবণৎ কীর্তনমিতি। 

লশ্লোকেরও পয়ারের ভাবাথ। 
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প্রামাণ বশতঃ নামাদির শ্রবণকীর্তভন হইতে 
কুষ্প্রেম হয়| পুরুষার্থের সীমা, পুরুষের 

প্রয়োজন সকলের অৰধি। প্ীরুষ্ছে প্রেম 

হইলে গুরুষের কি অবস্থ। হয়, তাহ। পর 

গোকে বলিতেছেন ॥ ৫১ । 

(৯৩ পা) “এবমিতি ।* এই শ্লোকের , 

টীক। ও বাঙলা আদির সগমে ৮৬ পৃষ্ঠায় 
দেখুন | শ্রবণ-বীর্তনাদিরূপ ব্রতধারী 

ব্যক্তিব যে কি অদ্ভুত অবস্থা হয়, তাহা 
এই শ্লোকে গ্রতিপন্ন করিলেন ॥ ১৮ | 

(৯৩ পা)“কর্ম ত্যাগ... কভু নহে ॥% 

এই ৫২৭ পয়ারের ভাবার্থ। তত্ববাদিকে 

গুভু বলিতেছেন, আপনি যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম 
ও বর্ণাশ্রমোচিত কন্মের কষে অর্পণকে 

শ্রেষ্ঠপাধন বলিয়! নির্ণয় করিলেন, তাহা 
কিরূপে হইতে পারে? সর্বশান্ত্রে (শ্র- 

ভাগবতাদি শাস্ত্রে) নিন্দনীয় কম্দকে 

ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন । “ত্যাগের 

হেতু বলিতেছেন, “কর্ম্ম* ইতি। কর্ম 
হইতে ভোগাদি প্রাপ্ত হওয়ায় রুষ্ষের 
প্রেমভন্কি কখন পাওয়| যায় না। কর্ম্ম- 

ত্যাগ ছুই গ্রাকারে হয়, এক ভক্তিকাম* 

নায়, অপর ভগবদাঞ্জায় ॥ ৫২॥ 

(৯১ পা) “আলজ্ঞায়ৈবেতি। এবং 

“সর্বাধর্মানিতি। এই প্লোকে ঢুইটির. 
চীক। ও বাঙ্গলা মধ্যের ৬৪ গৃষ্ঠায় দেখুন ॥ 
ভগ্ববান্ কর্তৃক উপদিষ্ট কণ্দের গুণ দোষ: 
জানিয়। ভক্তি কামনায় কর্দের ত্যাগ 
প্রথম গ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন এবং 

ভগবদাজ্ঞায় কর্দত্যাগ দ্বিতীয় প্লোকি 

দ্বারা প্রতিপন্ন "করিলেন কর্পত্ানী' 
সময়ে পরান মোক | ১৯।২৯।. | 



১৪২ 

(৯৩ পা) “তাবদিতি ।* এই একবিংশ 

শ্লোকের তাৎপর্য, শান্জ যে কর্মকে নিচ্দ। 

করেন, তৎপ্রমাণ এই গ্লেক। ঘদ্দি বল, 

কেবল কর্ম্ম, জ্ঞানও ভক্তির মন্বন্ধে নিত্য- 

নৈমিত্তিক কর্মের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, 

, অতএব কর্ম সকলেরই প্রয়োজনীয়। 
উহাকে যাহর্যয করিলে কিরপে ভক্তি 

গ্রাবর্তিত হয়? তদুত্বর ভক্তিতে কর্মা- 

ধিকারিতা নিষেধ করিতে এই শ্লোক 

বলিতেছেন । ভক্কিতে দৃঢ় শ্রদ্ধা উৎপন্ন 
ন1 হওয়! পর্য্যন্ত ক্মে অধিকার । &&- 

কৃষ্ছে শরণাপত্তিই শ্রদ্ধার চিহৃ। শ্ীকৃষে। 

অশরণ ব্যক্তির কর্্ত্যাগ ভয়জনক এবং 

শরণাপন্ন ব্যক্তির কম্মত্যাগ অভয়জনক, 

ইহা শাস্ত্র বলেন। জিজ্ঞাম্য থাকিলে 

ভক্তিসন্দর্ড দেখুন ॥ ২১ ॥ 

(৯৩ পা) “পঞ্চবিধ *** *** মম 

এই ৫৩২ পয়ারের ভাবার্থ। পঞ্চবিধ 

মুক্তিকে পুরুযার্থ নির্ণয় করিয়াছেন; 

তদুপ্তরে প্রভু বলিতেছেন, পপঞ্ঝবিধ* 
ইতি। ভক্তগণ এই পঞ্চবিধ মুক্তিকে 

ফুচ্ছজ্ঞান ও নরকতুল্য দর্শন করেন। 

পরপর শ্লোক তিনগীতে ইহার প্রমাণ 
করিতেছেন ॥ ৫৩ | 

(৯৩ পা) “লালোক্যেতি ॥৮ এই 
_ শ্লোকের দিক! ও বাজল। আদির চতুর্ে 
&৪ পৃষ্ঠায় দ্বেখিবেন। ভক্তগণ পঞ্চবিধ 

মুক্তি ত্যাগ করেনঃ তৎ্প্রমাণ এই 
মোক ॥ হ২॥ র 

" (৯৪ পা) “যো! ছুত্তযজানিতি।? এই 
ত্রয়োবিংশল ফ্লোকের .তাৎপর্ষা 'মোকাধে 

শ্রীহীচৈতগ্যচরিতাম্বত। [নবম পরিচ্ছো। 

তুচ্ছ জ্ঞান করেন, এই শ্লোকথার। তাহাই 
গ্রামাণ করিলেন ॥ ২৩॥ 

(৯৪ পা) “নারায়ণপর। ইতি।” 
ল্লোকের তাৎপর্য গ্লোকাথে প্রকাশ 
আছে। ভক্তগণ পঞ্চবিধ মুক্তিকে নর- 

কের তুলা দেখেন, এই শ্লোক দ্বার! 

তাহাই প্রমাণ করিলেন। নরক তুল্য 

কষ্টদায়ক স্থান ন! থাকায় মুক্তির সহিত 
উহার উপম। দিলেন। মুক্তিতে সেবা 

সুখ ন। থাকায় ভক্ত সম্বন্ধে উহ। অত্যন্ত 

কষ্টকর ॥২৪॥ 

(৯৪ পা) “কর্ম মুকি'****মম্প্রদায় 
সম্বন্ধ ॥* এই ৫৪ৎপয়ারের ভাবার্থ মরল। 

তস্ববাদ্দিকে গরু কহিতেছেন, “কর্ম 

ইতি। গেই ছুই অর্থাৎ মুক্তিকে সাধা 

এবং কর্্মকে উহার সাধন বলিয়া স্থাপন! 

করে। প্রতু নিজের দৈন্যত। দেখাইয়। 

এ দুইকে সাধ্য সাধন স্থাপনের অভিপ্রায় 

বলিতেছেন, “নক্ন্যানী" ইত্যাদি। তেঞি 

সন্পযাদী বলিয়া । সন্ন্যামি-মুখে এরপ 
বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গুনিয়। তত্ববাদী বিশ্মিত 
হন। নির্ধন্ধ, অভিলধিত প্রাপ্ডিবিষয়ে 

বারেবারে বত্ব। আচরিয়ে, আচরণ 

করি। অন্প্রদায় সম্বন্ধ, সেই সম্প্রদায়ের 

সহিত বন্বন্ধ থাকায় ॥ ৫৪ ॥ 

(৯৪ পা) “পুভু কছে '' আনন্দ ॥' 

এই ৫৫ পয়ারের ভাবার্থ মরল। প্রভু 

কহিলেন, কন্্ী ও জ্ঞানী উভয়েই শ্রদ্ধ* 
ভক্তিরহিত। তোমায় সম্প্রদায় অর্থাৎ 

তোমার দলে। জানীগণ মূর্তির সত্ত্ব 
স্বীকার করে না, তোমরা ত্বাকার.কর, 

, ক্বীকাশ আছে। তক্তগণ পক্চবিষ ুক্ষিকে ইহাই, তোদাদের রিশেষ গুগ। এই মত, 



মধ্যলীলা। ] 

এইরূপ বিচার দ্বারা । তার খরের, তত্ব- 
বাদ্দিগণের । গর্ব অর্থাৎ আমর! যাহাকে 
মাধ্য সাধন নিশ্চয় করিয়াছি তাহাই 
শ্রেষ্ঠ, এরূপ মনন। 

এখানে কেহ বলেন, এই প্রকরণ আলোচন৷ 

করিলে বুধ। যায়, মাধ্বসম্প্রদায়ের সহিত গ্রতুর 

কোন সব্বন্ধ নাই, অথচ তিনি গুরুগৌরব করি- 

তেন। পূর্ববাচার্যের মতে যে প্রত, দেযারোপ 

করেন, ইছাঁও সম্ভব নহে। প্রভুর যে গুরু প্রণাপী 

দেখ! বায়, উহ! কল্লিত। মধ্যের নাম আনন্দ 

তীর্থ, ইনি শঙ্করাচাধ্যের শিষা। অতএব ক্রঙ্গ 

সম্প্রণায়তভৃক্ত। মাধবেন্ত্র মধবসম্প্রদায় ভিন্ন ব্রহ্ম" 

সম্প্রদায় মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ভি সম্প্রদাী হয়েন। 

এই হেতু কবিকর্ণপুর চৈতন্যকল্পতরুর মলস্থানে 
মাধবেন্ত্রকে বলিয়াছেন। অতএব মহা গ্রতু বরহ্ধ- 

সম্প্রদায়তৃক্ত। এই হেতু তিনি শ্রীভাগবতোক্ত 

গুদ্ধতক্তি সিদ্ধান্ত গ্রচার করেন। 

ইহা অসঙগত। কেন না, প্রেমেয়বত্বাবলী 

গ্রন্থে গ্রথম প্রেমেয়ে ৮ শ্লোকের টীকায় উজ 

হইয়ছে.-- 

শ্যদ্যপি শ্রীকষ্ণচৈতনানশ্বরস্তথাপি তনম্মতং 

র্কোত্ধমং বীক্ষ্য তদস্থয়ে দীক্ষা শ্বীচকার লোক" 

গ্রহেচ্ছুরিত্যাদি।” 

যদিও শ্রীতঠতনা ঈশ্বর, তথাপি লোকসংগ্রহ 

নিমিত্ত মধ্ব[চাধ্য গ্রণীত মতই সর্ষোত্তম বিবেচনায় 

দীক্ষ। শ্বীকার করতঃ উপদেশ দেন। ইহাতে 

মধ্বাচার্যের সহিত গ্রভৃর সঘন্ধ দেখা যাইতেছে। 

বদি মধ্যের সহিত গ্রভূর কোন সম্বন্ধ ন| থাকে, 

তবে গুরু গৌরব করেন কেন? যাহার লিখিত 

গোবিদ্দভাষ্াদি স্বীকার কর হইতেছে, গ্রমের 

র্ধাবলীতে সঁহার/লিখিতটু গ্রত্থর গুরুপ্রণালীকে 
কলিত বল! হয় কেন? অতএব গুরু প্রণালী 

প্রমাণ রহিত নহে। স প্রত গুরুপ্রগালী আদির 

াবারথবযাথ্যা ২৪৫ পৃার দেখিবেম। ধা" 
চা বৌদফিদবরেণা বদরায়ণের, শিষা, ' পয 

-ফ্ৌোকের ও পয়ারের ভাবার্থ। ১৪৩ 

শিধা নছে। ব্রঙ্গ-সম্প্রদায় বলিতে অধৈতবাদ 
বোধ হয় এবং মধ্বাচার্যঃ শঙ্বরের শিষ্য হইছে 
অধ্ৈতবাদী হইতেন? কিন্তু মধ্বসম্প্রণায় খৈতবার্দী, 
ইহ! মাধ্বভাযোই প্রমাণিত হয় এবং মহাপ্রস 
ছ্ৈতবাদ পক্ষই অবলঘ্বন করেন। ববিরাজ ও 

কবিকর্ণপুর যে মাঁধবেন্ত্রকে চৈতন্যবৃক্ষের মূল 

স্থানে বলিয়াছেন, তাহার কারণ এই, মাধব- 

সম্প্রদায় মধ্যে গোপীপ্রেম মাধবেন্ত্রে প্রথম 

প্রকাশ পার। 

মাধ্বমন্প্রদায় মধ্যে তত্ববাদীগণ ষে 

সাধ্য ও সাধনকে মধ্ব কর্তৃক প্রবর্তিত 
মনে করিয়া গর্বা করিতেন, মহাঞুভু সেই 
গর্ককে চূর্ণ করতঃ প্রকৃত সাধ্য ও সাধন 
নির্য় করিলেন। পথাপ্পরামরোবর, 

ইহ একটি তীর্থ । ূ 
বর্গের অপ্ষার! বর্ণ সৌরভেম়ী, সঙ্দীচী, বৃদ্ধা 

ও লতা এই কয় সখী মিলিত হইয়! অচ্যুত খষির 
তপোভঙ্গে উদ্যত হইলে, খধষিবর পাঁচজনকে 

শপ গ্রদান করেন, তোমরা! কুস্তীর হইয়া! জলে 

বাস কর। তখন তাঁহারা খবিচরণ ধারণ করিয়া! 

শাপ মোচন জন্য প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, 

জল হইতে তোমাদের কেহ উত্তোলন করে, তবে 

শপ মুক্ত হইবে। পরে নারদের সহিত সাক্ষাৎ 

হওয়ায়, তিনি বলিলেন, অঞ্জদ্ুন তীর্ঘযাত্রায় আগ" 

মন করিয়! তোমাদিগকে জল হইতে তুলিবেন। 

পরে বর্ণ। প্রভৃতি পাঁচজন পাঁচসরোবরে কুস্তীর 

ছইয়। বাস করেন। ইহাই পঞ্চাপ্র| নামে খ্যাত । 

গোকর্ণ স্থানে গোকর্ণ শিব দেখেন | 

দ্বৈপয়ানী, একটি তীর্থ। কোলাপুর, 

বোশ্বাইয়ের অন্তর্গত রত্বগিরির দক্ষিণ 

পূর্ব কোণে অবস্থিত । পাঙ্পুর, বোহাই 

বিভাগের. অন্তর্গত মোলাপুরের নিকট 

ভীম! নদীর ধারে । এখানে বিলে: 

শবয়ের মন্দির আছে ॥ 6৫8 



১৪৪ 
সিউরিরিব তির নিরিেতনি নিউ 

(৯৪৯৫ পা) প্প্রেমাবেশে ১১১, 

এতেক কহিল? ॥” এই ৫৩ ও৫৭ পয়ারের 

ভাবার্থ সরল। আমার গোনাঞ্ের, 

গাধবেন্্রপুরীর । গন্ধ, সম্বন্ধ । সিদ্ধি- 

প্রার্তি, গ্রারুত দেহত্যাগ। গ্রাপ্তাবে, 

কথায় কথায় ॥ ৫৩৫৭) 

0৯৪ পা) “প্রভূ কহে'*****করিলে 
বিশ্রাম ॥* এই ৫৮ ও $৯ পায়ারের 

ভাবার্থ মরল। তৌহা, তিনি । ভীমরধি, 

ভীমানদী। তাপীনদী, বর্তমান নাম 

তাণ্ডী, হাইদ্রাবাদের উত্তর পশ্চিম । 

নির্বিহ্ধ্যা, উজ্জয়িনী নগরীর কিঞ্িং দুরে 

এই নদী গ্রবাহিতা, ইহা বিদ্ধাগিরি 

হইতে নিঃসৃতা। | অতিরুদ্ধ অতি পুরা- 

তন ॥ ৪৮1 ৫৯॥ 

(৯৫ । ৯৬ পা) নামিক ত্রযন্বক'**'** 
পাঁইল। গৌরহরি ॥* এই ৬০ হইতে ৬২ 
পর্য্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ মরল। নাধিক 

ব্রান্থক, মহাদেব আঅন্প্রতি আহাম্মদ 

নগ্ররের উদ্ধর পশ্চিম গোদাবরীর উৎ- 

পত্তি স্থানে নামিক নগর অবস্থিত। 

নগ্ডগোদাবরী, দক্ষবাটিকায় দক্ষরাজের 
মন্দিরের পূর্বভাগে যে বৃহৎ সরোবর 

আছে, তাহা সগ্ডগোদাবরী। স্ষন্দ 
পুরাণে উক্ত হইয়াছে ।- 

শ্রীষ্জীচৈতগ্যচরিতাসৃত । [ শব পরিচ্ছেদ। 

দক্ষবাটিকায় বসিষ্ঠ!দি সপ্তর্ধি শিবলিঙ্গ স্থাপন 

করিয়া, উহার অভিষেকের জমা সপ্তগোদাবরী 

তীর্থ আনয়ন ঝরিতে যান। পথিমধ্যে দৈত্যিগের 
সহিত তাহাদের বিবাদ উপস্থিত হইলে, সর্ষি 

গোদ।বরীকে অন্তর্বাহিনী করিয়া এ স্থানে আনয়ন 

করেন। ইছাতেই দক্ষবাটিক।র গৌরব বৃদ্ধি হয়। 
এখানে সপ্তদশ! তীর্ঘ আছে। 

দুই জনার, মহামহাগ্রভুর ও রামা- 

নঙ্দের। সমাধান, শেষ-॥ ৬০---৬২ ॥ 

(৯৬ পা) “আলাপ নাথ ..***নিজ- 

ঘরে গ্রেল1 ॥* এই ৬১ ও ৬৪ পয়ারের 

ভাবার্থ মরল। রুষ্দামে,সঙ্গী ত্রাহ্মণকে। 

থেছেো, অবধি । পাগাপাল, গাগাগণ। 

“মাল। প্রমাদ ॥* ইতি । গ্রীজগন্গাথ 

প্রমন্ন হইয়। এই মাল] প্রসাদ আমাকে 

দিলেন, এই বোধে প্রভু সুন্থির হইলেন। 

কাশীমিশ্র, জগর্লাথের প্রধান « সেবক 

ও গ্রাতাপরদ্ররাজার গুরু । পড়িছ।, 
তত্বাবধারক ॥ ৬১৩৬৪ ॥ 

(৯৭' পা) “মোর ঘরে..****কৃষ- 
দাস ॥+ এই ৬৫ ও ৬৬ পয়ারের ভাবার্থ 

মরল। ভউ, সার্বভৌম । মাৎনরযা, 
অন্যের শুভে বিদ্বেষ । যতেক বিচারে, 

যত বিচার করে ॥ ৬৫১৩ । 
ইতি নবম পরিচ্ছেদে শুবোধিনী॥ ৯ ॥ 

দশম পরিচ্ছেদ। 
চে ৩১১১১১০ 

(৯৭ পা) “তি বন্দ ইতি, এই 

প্লোকের তাৎপর্য ফ্লোকার্থে প্রকাশ 
আছে। গ্রন্থকার এই পরিচ্ছেদে- ঘাছা। 

+. বলিবেন, শাহ গোকার্থে কাশ ধরি 

লেন। প্রচুর বর্ষণ দ্বারা কোন শঙ্যের 
উপকাক্ষ হয়, কোন'শগ্যের পকার হয় 
বলিয়া-গ্রস্থরার অন্বজরণ বর্ণ রলি- 

কা 

1 ্ ৪ ৪ ৯ 
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সধ্যলীল1। ) 

বর্মণ হইলেও শন্যের অপকারের কোন 

সম্ভাবনা নাই । শস্য কি? ভক্তগণই 

শদ্য। ইত্যাদিরপে মনীষিগণ লগ্ন 

করিয়া! লইবেন ॥ ১৪ 

(৯৮ পা) “জয় জয় '"' সংসারিক- 

জন ॥* এই ১ম হইতে ওয় পয়ার পর্যন্ত 

ভাবার্থ মরল। দক্ষিণে, ঘরক্ষিণদেশে। 

রহয়ে, খাকেন। সেই ছলে, তীর্থ জমণ 

ছলে ॥ ১৩ ॥ 

(৯৮ পা) “ভবদ্ধিধেতি 1” এই 

ক্লোকের গিকা ও বাঙ্গালা আদির 

প্রথমে ১২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন | "মহা- 

স্তর এই এক লীলা” ইত্যার্দি পয়ার 

প্রমাণ এই শ্লোক ।২। 

(৯৮ পা) “বৈষবের .* ***কৈল 

আলিঙ্গন ॥” এই ৪র্থ হইতে ৭ম পর্য্যন্ত 

পয়ারের ভাবার্ধ মরল। এই হয় শ্বভাব 

নিশ্চল অর্থাৎ তীর্ঘভ্রমণছলে তীর্থকে 

পবিত্র এবং লৌকসকলকে নিস্তার 

করেন, ইহ। বৈষ্বের নিশ্চিত ম্বভাব। 

তিহো, মহাপ্রভু । তবহি', সেই সময়। 

ডাহ।, জগন্নাথের মন্দিরে 08-৭॥ 

(৯৯ পা) প্র্শন করি ***' ইহার 

সংহতি । এই ৮ম হইতে ১ম পয়ার 

পর্যাস্ত ভাবার্থ সয়ল। তারে, মহা- 

গ্রাডৃকে ৷ তারে, কাশীমিশ্রকে। তাহা, 

কাশীমিশ্রের ঘরে । হাকারে। ভাকে। 

মহামোয়ার, পাচক প্রধান। ধ্যায়। ধ্যান 

করে. 1৮-১০।- 

৫৯৯ পা) “এই যব বৈষব *'* *** 
সনে "নাহি দায় 8৮ এই .১১শ হইতে 
১৩শ পয়ার পর্যায ভাবা সয়ল।' এই 

প্লৌোবের ও পয়ার়ের ভীঁবার্থ। 

ইচ্ছ1। 

১৪৫ 

সব বৈধব, ভর়্চার্ধ্য কর্তক কথিত 

বৈধব। যেই যবে ইচ্ছা, যখন যে 
তার পু, তবানন্দের পুজ। 

সবলোকে, অন্য বৈষবগণকে । কাল” 

রুষ্দাসে, দক্ষিণঞ্জমণকালীন নিজ মঙ্গী 

ব্রাঞ্মণকে । দায়, সথথন্ধ ৫ ১১-১৩॥ 

(১০০ পা )”এত গুনি''* *** করিল 

পয়াণ ॥* এই ১৫শ হইতে ১৮শ পয়ার 

পর্যাপ্ত ভাবার্থ সরল। এত শুনি, মহা 

প্রভুর বাক্য গুনিয়া। আইকে, শচী+ 

মাতাকে। কহুক, বলুক । “তাহা আসি, 

নবনীপে আফিয়।। আইর মন্দিরে) শচী" 

মাতার গৃছে। তিহেো, পরমানন্দগুরী | 

তথাই, শচীমাতার গৃহে ॥১৪-১৮॥ 

(১০১ পা ) “সত্বরে আমিয়া *** '** 

পড়িতে লাগিল ॥” এই ১৯শ হইতে ২২ 

পর্য্যন্ত ভাঁবার্থ মরল। তাহারে, পরমা- 

নন্দপুরীকে । মর্ম, প্রিয় । আশ্রিয়াছেঃ 

আশ্রয় করিয়াছে । .১৯--২২। - 

(১০১ পা) “হেলোদ্ষ'লিতেতি 1৮ এই 

তৃতীয় গশ্লোকের তাৎপর্য ক্নোকার্থে 

প্রকাশ আছে। মহা প্রভুর চরণ ধারণ 

করিয়া দামোদর যে শ্লোক পাঠ করেন, 

তাহা এই প্লোক ॥৩। 

(১০২ পা) “উঠাইয়া ***"* শান্ত 

পরমাণ 7* এই ২৩শ হইতে ২৬শ পয়ার 

পর্য্যগ্ত ভাবার্থ মরল। রুপারজ্জুকপারপ 

দড়ি। বেদপরতন্ত্র। বেদের অধীন। 

লঞ্জিব, লঞ্জন করিব ॥ ২৩২৬ ॥ 

(৮০৩পা) *স গুঙ্রবাণিতি।.ফ্লোকের 

তাৎপর্য ্লোকার্ধে আছে। “গর আজ 
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১৪৬ 

(১.৩ পা) দতবে মহাগ্রডু * ইশ 

ত কারণ ॥ এই ২৭শ হইতে ৩শ 

পর্য্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ দরল। 'তবে 

গুরুঅ।জ। লঙ্ঘনীয় নহে বলিয়া। তারে, 

গোবিন্দকে ।* তরি, উদ্ধার হই। নতি, 

প্রণাম। চলাচল, চল ও অচলস। সত্য 

কহ, মত্যকথ। বলিয়াছেন। ইঞ্া সহ, 

মহাপ্রভু সহ। ন্যায়, বিচার । বাখানি, 

বলেন । চর্ম ঘুচাইয়! ইত্যাদি, যখন 

ইহার ইচ্ছায় আমার চর্ান্বরের গারত্তির 

নিরত্তি হইয়াছে:এবং দস্ত ত্যাগ পূর্বক 

চিত্ত গুদ্ধ হইল, তখন ইহাতে আমি 
ইহার ব্যাপ্য এবং ইনি আমার ব্যাপক, 
যেহেতু আমি ইহার ইচ্ছার অধীন॥২৭-৩, 

(১০৪ পা) এনুবর্ণ বর্ণ ইতি।” 
এই প্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা আদি 
লীলার ৩২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন । ব্রক্গানন্দ 
ভারতী ব্যাপ্যব্যাপক ন্যায় দ্বারা গ্রতুর 
সচল ত্রশগীতব স্থাপন করিয়া, পুনরায় 
শাস্ত্রীয় প্রমাণ, দ্বার] গ্রড়ু যে স্বয়ং তাহা 
এই লোকে গাতিপন্ন করিতেছেন ॥ ৫ ॥ 

(১০৪ পা) «এই সব নামের,..... 

হৈল আমার ॥* এই ৩১ শৎ পয়ারের 
ভাবার্থ সরল | এই সব নামের, সুবর্ণ- 

বর্ণ এই প্লোবন্থ নাম সকলের। ইহো, 
মহাপ্রভুর | নিঙগাম্পদ, নামের নিজ 

স্থান অর্থাৎ বিষয়। চন্দনাক্ত প্রমাদ, 

চন্দন ঘারা লিও জগরাথের প্রমাদি 

জীত্রীচৈতস্যচরিতাস্ত। [দশম পরিচ্ছে। 

ডোর। দ্বিভুজেদুই বাহুতে । শিষ্য 
সত্য পরাজয় । গুরুর সহিত শিষা 

বিচার: করিলে শিষ্যেরই পরাজয় হয়, 
ইস্থা মত্য। এহে। নক্কে, ভুমি যাহা 
বলিলে শিষ্যের পরাজয় হয়, ইহা! নহে। 

অন্যহেতু হয়, পরাজয়ের অন্য কারণ 

আছে। অন্য কারণ কি, তাহ! বলিতে- 

ছেন, “ভক্তঈ|ই” ইত্যাদি। আপন 
প্রভাব অর্থাৎ তোমার প্রভাব। প্রভাব 

কি, তাহা বলিতেছেন, “আজন্ম” ইত্যা- 
দি। নিরাকার, নির্বিশেষ। তত্র, 

কৃষ্রাগ। মতৃষ্, দেখিয়াও দর্শনে 
গাধ মিটে না ॥৩১। 

(১০৪ পা) অদ্বৈতবীতীতি।* এই 
শ্লোকেরভাবার্থ ক্লোকার্থে গ্রকাশআছে। 

এই শ্লোকে বিশ্বমঙ্গল নিজের দশ বলি- 

য়াছেন। যেমন বিল্বমঙগল নির্বিবিশেষের 

উপাসক হইয়াও কৃষ্ণমাধুর্য্যে আরুই 
হওতঃ কৃষ্ণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন, 
তদ্দপ ব্রঙ্গানন্দ ভারতীও মহাপ্রভুকে 

শ্রীরঞ্করূপে অনুভব করতঃ এবং তৎ- 

মাধুর্ষ্যে আকুষ্ট হওতঃ তন্তজনে গ্রন্বত্ব 
হয়েন ॥ ৬॥ 

(১০৪ প1) প্রভু কহে *'**** ক্ষ" 
দাস ॥* এই ৩২২৩ ৩৩ৎপয়ারের ভাবার্থ 
মরল। ইহার কৃপাতে অর্থাৎ মহা গ্রভু- 

রূপী কৃষ্ণেরুকপাতে | ইহার, ক্ষের | 
নিজস্থানে, নিজের নিকট ॥ ৩২1৫৩ ॥ 

ইতি দণম গরিচ্ছেদে স্থবোধিনী॥ ১২ 
০ 



একাদশ পরিচ্ছেদ | 

(১০৫ পা) “অতুযুদ্দগমিতি ।* এই 

গ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 
আছে। এই পরিচ্ছেদে গ্রীজগন্াথ 

মন্দিরে ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুর 

উদ্দ্ড মৃত্য বর্ণিত হইবে,ইহাই শ্লোকার্থে 

প্রকাশ করিলেন । এক সময়ে উভয়- 

পদকে উৎক্ষেপণ পুর্বাক উর্ধে দণ্ডের 

হ্যায় শরীর ধারণই উদ্দওড নৃত্য । নৃত্যে 

কি অলঙ্ক।(র পরিধান করেন, তাহা 

বলিতেছেন, “নান! ভাবেতি।” অর্থাৎ 

মা-ত্বকার্দি নানা ভাবই অলঙ্কার । অল- 

স্কারে যেমন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, তদ্রপ 
নানাভাবধারণে মহাপ্রভু অধিকতর 

সুন্দর হয়েন। গৌরাঙ্ষকে চন্দ্র বলায়, 
বোধিত হইতেছে, পুর্ণ১ন্দ্র উদয় হইলে 
সমুদ্র যেমন অতিশয় তরঙ্গিত ও উচ্ছ- 

লিত হইয়া তীরস্থ শ্থানসমুহকে নিম- 

জ্জিত করে, তদ্রপ গৌরচন্দ্র উদ্দিত 
হইয়া নিজমাধুর্য্য ছারা প্রোম-সমুদ্রকে 
তরঙ্গায়িত ও উচ্ছলিত করিয়া তন্মধ্যে 
বিশ্বকে মগ্ন করেন। “চকে এই 

আত্মনে পদ ক্রিয়া দারা বোধিত হুই- 

তেছে, মহাপ্রভূও আনন্দিত হয়েন ॥ ১1 
(১,৫পা1)“জয় জয়...বিষের ভক্ষণ ॥* 

এই ১ম ও২য়পয়ারের ভাবার্ঘ নরল। 

এই গতাপরুভ্র অর্থাৎ বিনি. নীলাচলের 
রাজা ও ঈিগরাখের:সেবক। যেই এই 

প্স্ধারজাারাটি 

গ্রতাপরুদ্র। এরূপ কথা বলিবার তাৎ- 

পর্যয,মহাপ্রভূর রুপাদ্ৃষ্টি প্রার্থনায় "এই" 
শব্দ প্রয়োগ করেন। তোমা,এতোমার 

সহিত। গ্খশ্র্যাসী* ইতি । বিষের 

ভক্ষণ সম রাজার ও স্ত্রীর দর্শন, যেহেতু 

আমি বিরক্ত সন্ন্যামী। অতএব বিরক্ত 

ব্যক্তির যে রাজ। ও স্ত্রী দরশন একেবারে 

নিষিদ্ধ, তাহ! গ্রাতিপন্ন হইল। বিষপান 

করিলে যন্ত্রণার সহিত দেহ পতন হয় 

এবং আত্মহত্যাজনিত পাপে লিগ হইয়] 

নরকভোগ করিতে হয়, তদ্রপ রাজাও 

স্ত্রীকে দরশন করিলে ততসংমর্গে নান।- 

বিধ ভুর্বাসনা আপিয়। চিত্বকে মলিন 

করে ও নানা অশাস্তিভোগ করাইয়। 

নরকে গমন করায়। অতএব উহ৷ বিষ- 

পান তুল ॥ ১২ | _ 

(১০৫ পা) “নিক্ষিঞ্চনম্যেতি।” এই 
ক্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। ভবনমুদ্রতরণেচ্ছুক ও ভজনে 

প্ররত্বব্যক্তির পক্ষে বিষয়ী ও শ্রী দর্শন 
যে মহা অকল্যাণকর, তাহা এই গ্লোকে 

প্রমাণ করিলেন । বিষ পান করিলে 

কোন উষধার্দির সাহায্যে বাচিবার 

উপায় আছে, কিন্তু বিষয়ী ও স্ত্রীর 

'মংমর্গে পুনঃ দুর্বাসন| হইলে উহ! সহজে 
নিরৃত্ত'হয় না।. এই ছেতু, উহা! দোবা- 
কর। ২৫ . [. 



১৪৮ 

(১৫ পা1)”নার্বভৌম."বিকার ॥* 

এই ওয় পয়ারের ভাবার্ধ নরল। তথাপি, 

যদিও রাজ জগক্লাথমেবক এবং জেষ্ঠ-. 

ভক্ত তাহা হইলেও । কাল নর্পাকার 

অর্থাৎ প্রাথনাশক বর্ণ দর্শন করিলে 

যেমন ভয় হয়, তদ্রপ রাজদরশন। 

আরও কাষ্ঠ দ্বারা নির্শিত স্ত্রীমুষ্তিকে 
মার্শ করিলে যেমন মনোবিকার হয়, 

তদ্রপ রাজদরশনে মনোবিকার হইতে 

পরে, অতঞব উহা পরিত্যাগ ॥ ৩। 

(১০৫ পা) “আকারাদিতি।” এই 

প্লোকের তাৎপর্য গ্লোকার্থে পরাকাশ 

আছে। “কাষ্ঠনারী ম্পশে* পয়ার 

গুমাণ এই ক্লোক। অতএব স্ত্রী ও 

বিষয়ির দর্শন প্রবিরক্ত বক্তির সর্বথা 

পরিত্যজ্য ॥ ৩। 

(১,৬ পা) “এঁছে বাত"'* '**অঙ্গী- 
কার ॥' এই ৪র্খ হইতে ৬ষ্ঠ পর্য্যন্ত পয়া- 
রের ভাবার্থ সরল। গঙ্গপতি, রাজ- 

বংশের উপাধি। মহাপ্রেমাবেশে, মহা 
প্রেমে আবিষ্ট হগতঃ। পিরিতি বিশেষে, 

বিশেষ প্রীতি পুর্বক। রাজা প্রীতি 

পূর্ন কি বলিলেন, তাহা বলিতেছেন, 
"তোমার যে" ইত্যার্দি। খাও সে বর্তন, 

নে বৃদ্ধি ভোগ কর। মেবে, সেবা 

করে। এই গুণে অর্থাৎ তোমাতে 

প্রীতি করা গুণে। এই বাক্যে প্রভু 
ধে গ্রতাপরুদ্রকে অঙ্গীকার করিবেন, 
তাহার আভাস জান! গেল ॥৪॥ 
না “মমেতি।” এই মোকের 

্রীচৈতস্তচরিতান্বত। 

তুপধা, মোকার্থে প্রকাশ আছে] 
ই/ফ বলিলেন) “এই গুণে রুফ . 

[ একাদশ পরিচ্ছেদে। 

ইত্যাদি ।” কুফ অঙ্গীকার করিবেন 
কেন? তাহা এই গ্লোকে গরতিপর 
করিতেছেম,। যাহারা আমার ভক্কের 

ভক্ত হয়, তাহারা আমার প্রিয়তম ও 

ভক্তশ্রেষ্ঠ। অতএব রামানন্দ, তুমি 
ভক্ত, তোমাতে প্রাতাপরদদ্র]ঠ গীতি 

করায় লে ভক্ততম; এই হেতু রুষঃ 

তাহাকে স্বীকার করিবেন" পরশ্লোকেও 

ইহার সমর্থন করিতেছেন ॥ ৪॥ 

(১০৬ পা?) “আদর ইতি ।* এই 
শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্ধে প্রকাশ 

আছে। ভগ্গবন্ডক্তকে আদর ন! করিলে 

ভগবানের সন্তোষ হয় ন1 এবং ভক্তি- 

লাভেরও কোন সম্ভাবন! থাকে না। 

ইহাই এই ম্লোকে বলিলেন ॥ ৫ ॥ 

(১০৩পা) “আরাধনানামিতি। 

এই ফ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। প্রীভগবানের অ্চন হইতে 

যে তন্তক্তের পূজ। গ্রশত্ততর; তাহ। এই 

শ্লোকে প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৬৪ 

(১০৭ পা) ভুরাপেতি।” এই 

সণ্ডম ল্লোকের তাৎপর্য শ্লেকার্থে 

প্রকাশ আছে। ভগবন্তক্ক পুজা যে 

ভাগাকে অপেক্ষা করে এবং উহা দুর্লভ, 

তাহ। এই শ্লোকে গ্রামাণ করিলেন । ৭॥ 

(১*৭ প1) “পুরী ভারতী''অব- 
তার 8” এই ৭ম হইতে ৯ম পর্য্যন্ত 
পয়ারের ভাবার্থ সরল। চরণাভিবন্দ; 
চরণবঙ্গণ। কমললোচন, গীগগযাণ। 

এছে, এ স্থান হইতে অর্থাৎ ভ্রীদগরাথ 

মন্দির হইতে। : হাতুপাছে, প্রডুর জী 
চরণে) 581... 



মধ্যলীলা। ] 

(১৭ পা) “অদর্শনীয়ানিতি ।* এই 

শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে একাশ 
আছে। “পাপী নাচ উদ্ধারিতে” ইত্যাদি 

পয়ার প্রমাণ এই বোক ॥ ৮॥ 

(১০৮ প।) “তীর প্রতিজ্ঞা *** 

গৌরব করিয়া! ॥৮ এই ১০শ হইতে ১৫শ 

পয়ার পধ্যন্ত ভাবাথসরল ॥ কৃপাধন, 

রুপারূপ মম্পত্তি। অকারণ, নিষ্প।য়ো- 

জন। দেব, রাজার প্রতি ভউাচাধ্যের 

মন্বোধন সুচক বাক্য। ধাহাকে অথাৎ 

মহাগ্রভুকে। করিতে পঠন, পাঠ 

করতে করিতে । একলে, একাকী । 

অনবণরে, স্ানযাত্রার পর কৃষ্ণাচতুর্দশী 
পর্যন্ত অঙ্গরাগ হয়, মে সময়ে দর্শনের 

অবকাশ থাকে না অথাৎ কেহ দর্শন 

পয় না। আশীর্বাদ, আশীর্বাদ 

করিয়।। আমাতে, আমাকে । অট্রালী 

অক্টলিকা। মবা, সকলকে । গৌরব, 

মন্মান করিয়া ॥ ১০-১৩ ॥ 

(১০৯ পা )*আ দো মালা *** কলি- 
হ'ঠ জন ॥” এই ১৬ শ হইতে ১৯ পয়ার 

পর্যান্ত ভাবার্থ মরল। আদৌ, গাণমে। 

তারে, শ্রী্দ্বৈতকে । তারে, গোবি- 
কে । তার, মহাপ্রভুর ॥ ১৩-১৯॥ 

(১০৯ পা) “কৃষ্চবর্ণমিতি ।* এই 

লোকের টীকা ও বাঙ্গালা আদ্র ৩১ 

পৃষ্ঠ য় দেখিবেন। ইহার তাৎপর্য 

ভ।বার্থ ব্যাখ্যায় ১০৬ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। 

'বধীর্তন যজ্ঞে* ইতি পয়ার প্রীমাণ এই 
শ্লেক। কলিতে মঙ্কীর্তন ত্বারা ভগ- 
বানের উপাননাই শ্রেষ্ঠ, ইহ! প্রতিপন্প 
করলেন) ৯॥ . 

৪৭ 

শ্লোকের ও পয়ায়ের ভাবার্থ। ১৪:২৪ 

(১০৯ পা) “রাজা কহে." "ঈশ্বর 
ন1 মানে ॥* এই ২*শ পয়ারের ভাবার্থ 
মরল। বিতৃষণ। বিমুখ | যারে, যাহাকে। 
তাহারে, ই্রচৈতন্যকে। কৃষ্ণ কার লৈতে 

পারে। কুষ্জ বলিয়া অনুভব করিতে 

পারে । পুত নহে কেন, পণ্ডিত হউক 

ন] কেন। মানে, স্বীকার করে ॥ ২৭ ॥ 

(১০৯ পা) “অথাপীতি। এই 

লোকের টীকা ও বাঙ্গালা মধ্যের যষ্ঠে 
৪৫ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। “তার কুপ। নাহি 

ইত]দি পয়ার প্রমাণ এই শোক ॥ ১৭॥ 

(১৯ পা) “রাজা কছে''*' বেদ” 

লেকধন্ন ॥* এই ২১শ হইতে ২৩৭ পর্য্যন্ত 

পয়ারের ভাবার্থ মরল। আগে তারে 

মিলি, প্রথমে ঞ্চৈতনোর মহিত মিলিত 

হইয়া । তারে আগে, মহাগ্রভুকে সম্মুখে 
লইয়া। দেখিব, দেখিবে | পান, পানীয় । 

পরোক্ষ, অনাক্ষাৎ অথ[ৎ খষিগণের 

মুখে য।হা বলিয়াছেন, তাহা ক্ুম্দাঙ্গ । 

সাক্ষাৎ আজ্ঞ।, যাহা নিজে প্ীমুখে 

বলিয়াছেন অর্থাৎ গ্রনাদভক্ষণ ভক্তির 
অক । অতএব কন্মাঙ্গের অনুরোধে 

ভক্তযঙ্গ ত্যাগ অনুচিত। অ।রও ইহ৷ 

হইতে বিশেষ বলিতেছেন, াবশেষে 

প্রীহস্তে* ইত্যাদি । উপোষণ। উপবাস | 

রুঝণশ্রয়ে। কৃষের শরণাপত্তিতে | বেদ- 

লোকধর্ম, বেদোক্ত কর্মাকাগু ও খর পুত্রের 

ভরণ-পোষণার্দি রূপ ধর্ম । 

নরোত্তম ঠাকুর ও বপিয়ছেন,-- 
প্জ্ঞ।নকাণ্ড কর্মকাণ্ড) কেবল বিষের 'ভাঙ, 

অমৃত বলিয়! যেনা খায় ॥ ইত্য।দি।” 

গ্রীক কূপ! করিয়। যদি মানবের 

হৃদয়ে ভক্তি প্রেরণ করেন, তবে এ মানব 



১৫০ 

ভক্তাঙ্গযাজনে বেদ ও লোকধর্মরূপ 

কর্দাঙগের হানি করিলেও কোন দোষ হয় 

না, ততপ্রমাণ শ্লোক পরে বলিতেছেন। 

ভক্তাঙ্গ যাজন ন। করিয়। কর্্াঙ্গের হানি 

বড় দোষাবহ ॥ ২১--২৩॥ 

(১১০ পা) “যদেতি।* এই একাদশ 

ক্লোকের তাৎপর্য গ্লোকার্থে গাকাশ 

আছে। “ঘরে কুপা করি” ইত্যাদি 

পয়ার প্রমাণ এই শ্লেক | মহত্গণ কর্তৃক 
বর্ণিত প্রীকৃঞ্চকথা শ্রবণ দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ 

হইলে প্রীরুষ্জ যখন কুপ। করেন, তখন 

সেই ব্যক্তি লৌকিক ব্যবহারে ও কর্ঘ- 
কাণ্ডে পরিনিষ্টিতা মতি ত্যাগ করিবে। 

চিত্ত শুদ্ধ না হইলে ত্যাগ করিবে না॥১১| 

(১১০ পা) “তবে রাজা,*****চমদন 

দিল ॥" এই ২৪শ হইতে ২৬শ পয়ার 

পর্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ সরল। নহে 

যেন বাদ? ইহাতে যেন কোন বাঁধা না 

হয়। ভাজ্ঞা ধরিহ, আজ্ঞা প্রতিপালন 

করিবে । আজ্ঞা নহে, আজ্ঞা না করি- 

লেও। বৈষ্ণব মিলনে, বৈষ্বের সহিত 
মিলিত হইবার জন্য। বৈষ্ন মিলিলা 

গৌড়ীয় বৈষণবের মহিত মিলিত হইলেন। 
আচার্যেরে,অদ্বৈতকে | “মিশ্রের'ইতি। 

যদি বল, মিশ্রের আবামে অসংখ্য 

বৈষ্বের মমাবেশ কিরূপে হয়? তদুত্তর, 
অবিচিন্থট শক্তিগ্রাভাবে অল্প স্থানেই 

সকলের মমাবেশ হইল। পসবায়, সকল 

ভক্তগণকে ॥ ২৪--২৬॥ 

(১১১ পা) ভট্টাচার্য্য '*** শ্লোক 
'পড়িয়া ॥” এই ২৭৭ হইতে ৩০শ পুয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ লরল। তারে, -বাওু- 

্ীপ্রীচৈতগ্যচরিতা বৃত্ত 1 
এরা

 

[ একাদশ পরিচ্ছেদ | 

দেবকে । পুদর্জন্ম, অর্থাৎ আমার পূর্বে 

মুকুনদের তোমার চরণ প্রাপ্ডিরূপ দ্বিতীয় 
জগ্ম হওয়ায়, মুকুম্দ আমার জোযষ্ঠ জাত 
হইল। দুই পুস্তক, ত্রদ্ষনংহিতা। ও কৃষ্ণ 
কর্ণাম্বত । ২৭--৩০ ॥ 

(১১১ পা) এনিমজ্জত ইতি” এই 

শ্লোকের তাৎপর্য শ্নোকার্ধে প্রকাশ 

আছে। মহাপ্রভুর সহিত শিবানন্দের 

এই প্রথম সাক্ষাৎ হইলে, শিবানন্দ মহা- 

প্রভুকে এই ক্লোক বলেন। "শ্লোক 
পড়িয়া” তাহ1 এই শ্লোক ॥ ১২॥ 

(১১১ পা) “গ্রাথমেই'***'*আনন্দে 

মিলিল। ॥* এই ৩১ৎ হইতে ৩৩৭ পয়।র 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তৃণ দুই গুচ্ছ 

অর্থাৎ দন্তে তৃণধ।রণে বোধিত হয়, 

অ।মি ভূণ ভোজী পশুতুল্য অতি নীচ ও 
হিতাহিত বোধ রহিত। পাছে ভাগে, 

পশ্চাতে পালায়। নিতে, আনয়ন 

করিতে। প্রান্তে, একধারে । তুরিতে। 

শীত্র। ছার, অস্পৃশ্য । টে।টা. জঙ্গল 
বা বাখিচা। গেঙও, অময় অতি- 

বাহিত করি ॥॥ ৩১--৩৩॥ 

(১১২ পা) প্রভুপাদে ****** পরম 
পাবন ॥* এই ৩৪২ হইতে ৩৬ৎ পয়ার 

পর্যন্ত ভাবাথ নরল। প্রভূপাদে, প্রভুর 

ভীচরণে। ছুইজ্জন পড়িছ।। চূড়া, 
শিমন্দিরের চূড়া । “প্রভু কহে তোমা 
স্গর্শি* এই পয়ারে মন্দেহ হইতে পারে, 

মহাগ্রভু যবন হরিদাসকে স্পর্শ করিয়া 
পবিত্র হইবেন, এরপ কথা! বলেন কেন? 

তত্ুত্বর, হরিদাধে পবিত্র ধর্ম থাকাতেই 
মহাগ্রডু স্পর্শ করিতে অভিলাধী'ছুয়েন। 



মধালীল! | ] 

গেই পবিত্র ধর্ম কিঃ তাহা "ক্ষণে ক্মণে 

ইত্যাদি পয়ারে বলিতেছেন ॥ ৩৪---৩৬॥ 

(১১৩ প।) 'অহছোবতেতি।” এই 

ত্রয়োদশ ক্লেরকের তাৎপর্য শ্লোকার্ধে 

প্রকাশ আছে। “ক্ষণে ক্ষণে" ইত্যাদি 

পয়ার গুমাণ এই শ্লোক | তপঃ গুভূতি 
মকলি তোমার নাম কীর্ভনের অন্তভূতি 
থাকায় তোমাতে পবিভ্রধন্ম রহিয়াছে। 

এ ধর্ম আমাতে নাই, মহাণভূর এই 
বাক্যটি ভক্তের মম্মানমুচক | যে ব্যক্তির 

মুখে গ্রীভগবানের নাম থাকে, তিনি শ্বপচ 

হইলেও খন পবিত্র,তখন বহুনীমবীর্তন- 

কারী হরিদাসে পবিত্রতা ন1 থাকিবে 

কেন? অতএব এই শ্লোক ছার হরি- 

দাসের পবিত্রতা গ্রমণ করিলেন ॥ ১৩। 

লোকের ও পয়ায়ের ভাখাথ। ১৫১ 

(১১৩ পা) “এত বলি..." মালা" 
চন্দন ॥৮ এই ৩৭ৎ ইইতে ৪*ৎ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তারে, হরি" 

দাসকে । সেই গৃহে, “আমার নিকটে 
এই পুষ্পের* ইত্যাদি পয়ারোক্ত মহাগ্রাডূ 
কর্তৃক প্রার্ধিত গৃহ। উর্ধ হস্তে, হস্ত 
উত্তোলন করিয়া। তোমাপেক্ষা, তোমার 
অপেক্ষা | ৩৭--৪০ ॥ 

(১১৪ পা) “চারিদিকে *** কু" 

দাম ॥* এই ৪১ৎ হইতে ৪৪ৎ পয়ার 
পর্য্যন্ত ভাবার্থমরল। আছাড়ের কালে 
ভাবাবেশে পতনের সময়ে । বুলে, জ্বমণ 

করে। করে সিনানে, মান করে। 

সমাপি, সমাপ্ত করিয়া। পুষ্পাঞলি; 

ফুলের বেশ ॥ ৪১--৪৪॥ 

ইতি একাদশ পরিচ্ছেদে হুবোধিনী ॥ ১১ ॥ 

(চিনে 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 

শট ৫৫০ 

(১১৫ পা) "আ্গুঝিচেতি । এই 

প্রথম শ্লোকের তাৎপর্যয,ঞ্রোকার্থে কাশ 

আছে। গ্রন্থকার যাহ! বলিবেন, তাহ! 

শ্লোকার্ধে প্রকাশ করিলেন ॥ ১ ॥ 

(১১৫ পা) “জয় জয় *** পম পর- 

তন্ত্র ॥* এই ১ম হইতে ৬ষ্ঠ পর্যান্ত পয়া- 
রের ভাবাথ সরল। তারে মিলিতে, 

মৃহাগ্জভুয় সহিত মিলন করিতে। তত] 

মবারে, ভক্তসকলকে । সে সব, সেই 

ভক্তনকল | মিলে!, পাইব। যাউ, যাক্। 

সবাজ্ঞায়, মকলের কথামত । তার স্সেছে, 

প্রভাপরুদ্রের- স্েহে। ঞ্রেমপরতত্র, 

প্রেমের অধীন ॥ ১7১ ॥ 

(১১৬ পা)” নিত্যানঙ্দগ কছে''***, 

আশা ধরি ॥* এই ৭ম পয়ারের ভাবার্থ 

মরল। এছে হয় কোন জন, এমন £ক 

৬ 
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ব্যক্তি অছে। ইচ্ট, অনুরাগের বিষয় । 

য।জ্তিক ত্রাক্গণী, প্ীভাগবতে ১০ ক্ষন্ধ 

২৩ অ, উক্ত আছে" 
একদ। শ্রীকৃষ্চ গে।চারণ করিতেছেন) এমন 

সময়ে গোপগণ স্কষ্ণের নিকট অল প্রার্থনা করিলে, 

ব্রকুষ্ণচ কইলেন, নিকটবস্তীস্থানে ব্রক্ষগগণ আল্গি- 

রস যাগ করিতেছেন, ত্রশ্থানে যাইয়া আমাদের 

নম করিয়া অন্ন প্রার্থনা! কর। অনস্তর ব্রাঙ্গণ- 

পুণের নিকট অন্ন গ্রার্থন। করিয়। অন্ন না! পাইলে 

শ্ীকষ্ণের নিকট পুনরাগমন করিয়! সমন্ত বৃত্াস্ত 

জানাইলেন। পুনরায় গ্রীক কর্তৃক উপদি 

হইয়। ব্রঙ্গণ-পত্বীগণের নিকট অন্ন গ্রার্থন। করিলে, 

বিপ্রপত্ধীগণ পতি গুতাদির বাঁধ! গণন! ন। করিয়। 

বহুগচণসম্পন্ন অক্গদির সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট 

উপস্থিত ছয়েন। তন্মধ্যে কোন বিপ্রপত্বী স্বামি 

কর্তৃক বদ্ধ হই! যখাশ্রত প্রীকষ্যমূত্তি হদয়ে 

কালিঙ্গন করিয়। দেহ ত্যাগ করেন। 

পতি মাগে, পির সন্মুখে। তাহ। পাঞা, 

বহির্ব।স পাইয়! ॥ ৭ ॥ 

(১১৬ প1) £গ্রাভু কহে", ভক্ত 

গজপতি ॥* এই ৮ম হইতে ১১ পয়াব 

পর্যন্ত ভাবার্থ নরল | তুমি সব, তোমরা 

সকলে । আধিবে তাহারে, যাহাতে 

গ্রাভুর সন্তোষ হয়, এরূপ কার্ধ্য করিবে। 

দুইজন, গ্রতাপ রুদ্র ও রামানন্দ । মমি- 

বিজ্ছু, কালির বিন্দু ॥ ৮-১১॥ 

(১১৬৩ পা) “প্রভু কহে. "তৈল 

একজন ॥” এই ১২শ হইতে ১৪শপয়ার 

পর্যস্ত ভাবার্থ নরল। তারে দেখি, 

র।জপুত্রকে দেখিয়।। সর্বজনে, সকল 

লোকের ॥ ১২--১৪॥ 

(১১৭ পা) “এইমত'" করিলে 

শোধন 8” এই ১৪শ হইতে ১৮শ পর্যন্ত 

জী হীচৈত গ্চরিতা্বত | 

করিয়া । 

[ ছ্বাদশ পরিচ্ছেদ। 

ভাবাথ সরল & তাহ] ভীহা, যেখানে 

যেখানে নিমন্ত্রণ হয়। আমি সব, আমরা 

সকলে। সম্মার্জণী, ব।টা। শত শত, 

ইহ! অসংখ্য শব্ধ বাচি। মার্জি, মার্জন 

করত্তঃ। চারিভিত, চতুর্দিকের দেয়াল। 

প্রীজগমোহন, গর্ভমন্দিরের অম্মুখস্থ দর- 

দালান। প্রাণ, উঠান ॥ ১৫--১৮॥ 

(১১৮ পা) “ভৃণ ধুলি *** তথাপি 

করে রোষ ॥” এই ১৯শ হইতে ২৪শ 

পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। বির, 

কাকর। বাটি, ঝেটনধুলি। কাঁলা- 
পেক্ষ। করি, প্রক্ষালণের সময় অপেক্ষা 

উর্ধঅধে ভিত্তি, দেয়ালের 

উপর ও নিন্বদেশ । খ(পরা, ভগ্ন ঘটের 

অংশ। প্রণাপিকা, জল যাইবার পথ । 

ভারতী, ব্রহ্মানম্দ। পুরী, পরমানন্দ। 

ই বিনু, ভারতী ও পুরী ব্যতীত। 

পোয়, ধৌত করে। মন না মিলিলে, 

মনোমত না হইলে । পবিত্র ভৎ্ন, 

গ্রশংমাচ্ছলে তিরস্কার | ১৯--২৪ ॥ 

(১১৯ পা) *ন্বরূপ গোসাঞি"'" 

সন্তোষ হইল ॥” এই ২৫৬শ হইতে ৩০ৎ 

পয়ায় পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল । ফৈজতি, 

লাঞ্ছনা । ঢেক। মারি, ধাক্ক। মারিয়|। 

বিকলে, ব্যাকুল হইয়। | জলছাটি”জলের 

ছিটা । সরোবরে, ইন্দ্র নামক সরো- 

বরে ॥ ২৫--৩০ ॥ 

(১২০ পা) “পুরী গোসাঞ্জি...লাগিল 

তথাই॥% এই ৩১ৎ হইতে ৩৬ৎ পয়ার 

পর্যান্ত ভাবার্থ সরল। পিখোপরি,। 

পিড়ার উপর । দেয়ায়, প্রদান করান। 

ক্রীড়া কলঙ্চ গ্রণয়যুক্ত বিবাদ ॥ ৩১৯৩ 
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(১২১ পা) “অদ্বৈত কহে'**বড় অনা- | “আমি৩” ইত্যাদি । অর্থাৎ অঙ্গঞাভু 
চার 1 এই ৩৭৭ পয়ারের ভাবার্ঘ। 

প্রীনিত্যানন্দ সহ প্রীতঅছ্বৈতের প্রণয় 

বিবাদ বলিতে প্রথমে অদ্বৈতবাকা বলি- 

তেছেন, “অবধুতের” ইত্যাদ। অব- 
ধূতের শঙ্গে অর্থাৎ বর্ণ ও জাশ্রমচিহন 

রহিত ব্যক্তি সহ ভোজনে জানি না 

কোন্ গতি হইবে অর্থাৎ মঙ্গদোঁষে বর্ণা- 

শ্রসধর্্ম নষ্ট হওয়ায় পরলোকে যাতনা 
ভোগ করিতে হইবে । স্ততিপক্ষে জীব 

মায়/ধিকারে বদ্ধ হঈয] বর্ণাশ্রমধর্থ্নে অব" 

স্থিত কবেন । শায়াতীত পরমেশ্বর গ্রী- 

বলরাম বা নিত্যাঁনন্দ বর্ণাশ্রমধর্ঘ্ম বর্জিত, 

সেই মহাপুরুষের মহিত এক পংক্তিতে 

ভোজন করা পুণারাশিকে অপেক্ষা 

করে, কিন্ত আমি ভোজন করিলাম, ন' 

জানি ইহাতে কোন্ গতি হইবে অর্থাৎ 

ইহার সহিত ভোজন করায় কোন্ অনি- 
দাঁচনীয মঙ্গলকর আনন্দ প্রাপ্তি হইবে। 

নিন্দাপক্ষে ; যদি বল, অবধুতের মহিত 
ভোজনে যদি দোষ, তবে মহাপ্রভু 

ভোজন করেন কেন? ইহাতে বলিতে- 

দেন, প্রভু ত* ইত্যাদ্দি। গ্রাভু অনাসক্ত 

ও নির্লেপ বলিয়। ইহার দোষ হয় না। 

কেনন। প্নাক়্েতি ।৮ অর্থাৎ মক্ন্যামী অন্ন- 

দোষে লিগু হয়েন না। ইহ! শান্ত্রধাকা। 

স্ততিপক্ষে, গ্রডুর্ত সন্ন্যামী অথাৎ পভ 
সর্বসজরহিত প্ীভগবান্। তাহার উদ- 
রের মধ্যে সকল থাকায় উহার ভোজ নে 
কোন দোষ হয় না। নিন্দাপক্ষে, যদি 

বল, গরুর দোষ না হইলে, তোমার 

দোষ হয় কেন? ইহাতে বলিতেচছন, 

সন্ন্যামী বলিয়। তাহার দোষ নাঈ, কিন্ত 

আমি গৃহস্থ ক্রান্মণ, আমার অন্দোষ 

আছে। যাহার জম্ম-কুলাদি জান! নাই, 

তাহার মহিত ভোজন, আমার পক্ষে 

মহাদোষকর। গ্কতিপক্ষে, আমি গৃহস্থ 

ব্রাহ্মণ অর্থৎ অভিমান সংসারী ও 

বদ্ধজীব। ঈশ্বরের মহিত সমান স্থানে 

অবস্থান করিলে জীবের নরক প্রাপ্তি 

হয়| অতএব আমি তাদুশ জীব। ইহার 

মহিত নমান অবস্থান করা,আমার পক্ষে 

মহাদোষ। ইনি পরমেশ্বর হেতু জীবের 
হয় গুনকুূত জন্মাদি না থাকায়, ইহার 

জন্মাদি জানি নাবা কেহই জানেন না। 

খড় অনাচার, স্ততিপক্ষে। নদাচার 

বিরুদ্ধ ॥ ৩৭ ॥ 

(১২১ পা) “নিত্যানন্দ কহে'*্বর্গ 

মর্ত্য ভরি ॥* এই ৩৮ৎ পয়ারের ভাবার্ঘ। 

নিত্যানন্দবাক্ায বলিতেছের। “অদ্বৈত 

ইত্যাদি । অদ্বৈত আচার্য", অংদ্বতবাদের 

গুরু । স্ততিপক্ষে, হরির' মহিত অভেদ 

হেতু অদ্বৈত এবংভক্তির উপদেষ্ট1 বলিয়া 

আচার্য । অদ্বৈতসিদ্ধান্তেইত্যা দি অর্থাৎ 

জীবে ও ঈশ্বরে অভেদ স্বীকার করিলে 

গুদ্ধভক্তি বাধ হয়। স্াতিপক্ষে, হরিতে 

ও তোমাতে অভেদ নিদ্ধান্ত স্থির থাকায় 

গুদ্ধভক্তির কার্য তোমাতে বাধ হয়। 

যেহেতু ঈশ্বর কখন আপনার ভজন 

আপনি করিতে পারে না । একবন্ত বিনা, 

একত্রঙ্গ ব্যতীত । স্ভতিপক্ষে একমাত্র 

গ্ররুষ্ণ ব্যতীত । ব্যাজগ্ততি, নিন্দাচ্ছলে 

ভতি। যেন গাঙাগালি,গালাগ।লিরমত৩। 



(১২১ পা) “তবে মহাগ্তভু, ক" 

দান ॥” এই ৩৯ৎ হইতে ৪২ৎ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল । পরিবেশক, পরি- 

বেশনকারী। আর দিনঃ রথের পূর্ব- 

দিন। মেত্রোৎমব, রথদ্ধিতীয়ার পূর্ব- 

দিন গ্রতিপদে জগন্নাথের চক্ষুদান হয়, 

ঞপ্ীচৈতগ্কচরিতাস্থৃত |". [ অয়োদশ পরিচ্ছেদ । 

এজন্য ইহাকে নেজক্রোৎসব বলে। পক্ষ- 

দিন, পোনের দ্িন। মর্যাদা লঙ্ঘন, 

ভোগমগুপে অন্ত কাহারও যাইতে অধি- 

কার নাই, মহাগ্রডু দর্শনৌৎকগায় সে 
নিয়ম ভক্গ করিয়া ভোগমণ্ডপে প্রবেশ 

করেন। পাশরিল। ভূলিলা ॥ ২৯-৪২। 

ইতি ঘাদশ পরিচ্ছেদে সুবোধিমী। 

ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
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(১২২ পা) ণন জীয়া দিতি” প্রথম 

লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে গুকাশ 

আছে। এই পরিচ্ছেদে যাহা উক্ত 

হইবে, তাহা-শ্লোকার্থে প্রকাশ করিলেন। 

রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য বর্ণিত হইবে ১ 

(১২২ পা) “জয় জয়..*কিছুই না 

গন ॥” এই ১ম হইতে ওয় পয়ার পর্ষান্ত 

' বর্থমরল। গণমঙ্গে, ভক্ত সকলের 

 ১ত। পাগুবিজয় ; পহাড শব্খের 

অপভ্রংশ পা, বিজয় অর্থে যাত্রা, উৎ- 

কলদেশে হাত ধরিয়। পায় পায় হাটনের 

নার পহাণ্ডি, পীজগর্াথদেবকে পউডুরি 

ধরিয়। ক্রমে ক্রমে লইয়। যাওয়ার নামই 

পাুবিজয়। দয়িতাগণ, প্রিয় তক্তগণ 

বা রক্ষক। ভুলি সব, গদি মকল। 

পাতি, পাতিয়া । মনিম শব্দে ফেহ অর্থ 

করেন মহাশয় । কেহ. বলেন, ভক্ষণ, 

' তারে মাত। ব্যশাদ কক্ষের অঙ্গ" | 

বন্ধনকাঁলীন বলিয়াছিলেন। 'মণিম।ংস্তব 

জান্থোরু” অর্থ(ৎ মণিমান দেব তোমার 

জানু ও উরূদেশ রক্ষা করুন। এই হেতু 

জগন্নাথদেবের অদ্য পাঞ্ুবিজয়দর্শন 

করিয়া এবং তাহার পদবেদন! অনুভব 

করতঃ মহাগভু বলিতেছেন, মণিমান 

দেব ইহার জানুদ্বয়কে রক্ষা করুন, যেন 

ইহার পদবেদনা! না! হয়। মণিমান্ 

শব্দের অপভ্রংশ মণিম। । এই বাক্য 

বাৎসল্যসুচক হইলেও বাত্মল্যের গুণ 

মধুরে থাকে বলরিয়। মধুরভাবাপন্ন মহা- 
প্রভু এ কথা বলেন। তথাহি অষ্টমে, 
পশাস্ত, দাস্য, মধ্য, বাৎস লযর গুণ মধুরেতে বৈনে। 

আকাশাদির গণ যেন পর পর ভূতে ॥ ১--৩। 

(১২৩ পা) “তবে প্রতাপরুদ্র ** 

তাঁছে! করেন নর্ভন ॥* এই €র্থ হইতে 

১১শ পয়ারের ভাবার্থ সরল। 'ভুচ্ছ 
সেবা, ইতি।..রাজ। হই্য়া.9 নীচব্7ক্ির 



মধালীলা। ] ম্লোকের ও পয়ারের ভাবা । ১৫৫ 

যে কার্যা মাজ্ঞনার্দি, তাহ। করেন । অত- 

এব উত্তম-হইয়| তুচ্ছ সেবা করেন বলিয়া 
সুখ পাইল, তুচ্ছ মেব! দ্বার! রাজার দগ্ 

দেখিয়। মহাপ্রভু সুখী হইলেন । যেহেতু 
ভক্তির যহচারিভাব দৈনয। যেখানে 
তক্তি সেখানেই দৈন্য । “দন্যের অভাবে 

ভক্তির অভাব। ঘাঘর কিন্কিনী, কিন্কি- 

নীতে অব্যক্ত শব হইতে লাখিল। 

কণিত, শব্দ। নিভৃতে, পরদার আড়ালে। 

গৌড়, বলবান্ ব্যক্তি। কারে। বলে, 

কাহার ক্ষমতায়। মার্দন্তিক, স্বদঙ্গ বাদ্য 

কর। গায়ন, গায়ক । বাটিয়া, গৃথক্ 

করিয়। | পালিগান,গ।নের দোয়ারা1৪-১১॥ 

(১২৪ পা) "গোবিন্দ ঘোষ ***ভাগ্যের 

নাহি সীম! ৪" এই ১২শ হইতে ১৫শপয়ার 

পর্য্যন্ত ভাৰার্থ সরল । খণ্ডের, শীখণ্ডের । 

দুই পার্খে, রখের দুই পাশে । ভুই, ছুই 
সম্প্রদায় । পাছে, রথের পশ্চাতে । প্রী- 

বৈষ্বঘটামেঘে, বৈষ্বসমূহ রূপ মেঘে। 
আমাদের দয়ায়, আমাতে অধিক দয়! 

আছে বলিয়া । লখিতে,দেখিতে |১২-১৫। 

(১২৪ পা) গ্নার্বভৌম ** জগ" 
শ্লাথ এই ১৬শ হইতে ২০শ পয়ার পর্য্যন্ত 

ভাঁবার্থ মরল। ঠারাঠারি ইিত। চৈত- 

ন্যের চুরি অর্থাৎ সকল স্প্রদায়ে জ্চৈত- 
নোর যে প্রকাশ মুর্তি। যদি বল, এই 

প্রকাশের তত্ব অন্যে জানেনা কেন? 

তাহাতে বপ্লিতেছেন, “যারে তারে” 

ইতি। যদি ব্ল, রাজ এ তত্ব কিরূপে 

জামিল? তদুত্তর, রাজার তুচ্ছ ইতি। 

রাজারে, রাজার প্রতি । প্রভুর ইচ্ছা- 

মুযারী লীলাশকি কিরূপভাবে' .কার্খয 
২ 

সম্পন্ন করেন, তাহা সনৃষ্টান্তে বলিতে- 

ছেন, “পূর্বে যৈছে 1” ইতি ॥ ১৬২৭ ॥ 

(১২৫ পা) “নম ইতি ।” এই শ্লোকের 

তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে গ্রকাশ আছে । জগ- 

ম্নাথকে দর্শন করিয়া মহাঞভু উ্ধমুখে 
যেমকল শ্লোক দ্বারাস্তব করেন, তন্মধ্যে 

এই একটি গ্লোক॥ ২॥ 
(১২৫ পা) “জয়তীতি |” মহাগভু 

কতৃক স্ব সকলের মধ্যে এইটি দ্বিতীয় 

শ্লোক ॥৩॥ 

(১২৫ পা) “জয়তীতি।” মহাপ্রভু 
স্তব মকলের মধ্যে একটি তৃতীয় 

শ্লোক। ৪॥ 

(১২৬প।)“নাহমিতি ॥ কৃত স্তবের 

মধ্যে এইটি চতুর্থ শ্লোক ॥ ৫ ॥ 
(১২৬ পা) “এত পড়ি *** গ্ীমুখে 

হৈল ত্রান ৪* এই ২১শ হইতে ২৫শপয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল । এত পড়ি, পুর্বোক্ত 

চারি শ্লোক পাঠ করিয়া ভগবান, 

জ্রীজগন্নাথকে । অলাত আকার অথাৎ 

স্বলৎকাষ্ঠ বেগে ঘুরাইলে যেমন অনল" 
শিখা চক্রের ন্যায় গ্রাতীত হইয়া মকল- 

দিকেই একদ। দৃষ্র হয়, তদ্রপ মহা গুভুও 
চক্রাকারে নৃত্য করিয়া যুগপৎ সকল- 

দিকেই দৃইই হইয়।ছিলেন। ইহা ঘূর্ণা 
নামক অনুভাব। মনাগর মহী-শৈল, 

নাগর ও পর্বতের মহিত পৃথিবী । হস্তে 

তারে স্পর্শি, গ্রবামকে হস্ত ঘারাশ্শ 

করিয়া। অন্য আছু, অন্যজনের কথ। 

থাকুক। ছুই জনার, সুভদ্রা ও বল» 

রামের ॥ ২১২৫ ॥ ২. ২ 

(১২৭ পা)'উদণ নৃতোন*একি 



১৫৬. 

 উচ্চৈঃশ্বরে [" এই ২৬শ হইতে ৩২ৎ 

পয়।র পর্যান্ত ভাবার্থ মরল। অষ্ট নাত্বক 
ভাব বলিতেছেন, “মাংনব্রণ ॥* ইত্যাদি। 

মাংমব্রণ প্রত্যেক পোমকুপ স্থানে মাং্ম 

উচ্চ হইয়। ত্রণারুতি হয়, ইহা পুলক। 

একেক দণ্ডের কম্প,ইহা কম্প। মর্বাছে 

প্রন্থের, ইহা শ্বেদে। জজগগ, ইহা স্বর 

তের | দেহ কাম্তি, ইহ বৈবর্্য। মল্লিকা 

পু্গ মম, শ্বেতবর্ণ। ভূমিতে লে।টায়, 
ইহা! লেটন নামক অনুভাব। ম্বৃতি, মর- 

ণের পূর্বাবস্থ। | শ্বান হয় হীন, ইহা ্বৃতি 

নামক নঞ্চারী ভাবের অন্থভাব | মুখে 
পড়ে ফেন, ইহা অপন্মার নামক নঞ্চারী 
ভবের ক্রিমা। জলযস্ত্র,। ফোয়ারা । 

ভাব বিশেষে অর্থাৎ বহুকাল পরে কুরু- 
ক্ষেত্রে শ্রীকষ্দর্শন করিয়া শ্রীরাধার যে 
ভ।ব হয়, তাদৃশ ভাবে। হৃদয় জানিয়া, 

মনোগত ভাব বুঝিয়া। মীতের অভিনয়, 
হস্ত চালন। দ্বারা গানের ভাব প্রাকাশ 
করা ॥ ২৬৩২৪ 

(১২৭ পা) প্যঃ কৌমারহরেতি।” 

এই শ্লোকের গীক। ও বাঙ্গালা মধ্যের 
৩ পৃষ্ঠায় দেখিবেন এবং তাৎপর্য ভাবার্থ 

ব্যাখ্যায় ৫ পৃষ্ঠ/য় দেখিবেন ॥ ৬॥ 
(১২৭ পা) “এই শোক" করেন 

পঠন ॥* এই ৩৩২ হইতে ৩৭ পয়ার 

পর্যযস্ত ডাবার্থ নরল। এই এ্লেক, যঃ 

কৌমারেতি গ্লোক। পুর্বে, গুথম পরি- 

ছ্ছেদ্দে। পুষ্পারণা। পুষ্পের উদ্যান। 

যার অর্থ, ঘে গ্লোকের অর্থ ॥ ৩৩-- ৩৭ ॥ 

(১২৮ প। ) “আহুশ্চেতি ।' এই 

গ্লেরের.টীকা, ও বাল। মধ্যের ও পৃষ্ঠা 

জীঞ্রীচৈতণম্থচরিতামৃত ৷ [ অয়োদশ পরিচ্ছেদ। 

দেখিবেন এবং তাণপর্যয ভাবার্থব্যাখ্যায় 
৬ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। গ্রন্থকার “অনোর 
যে অন্ত মন' ইত্যাদি পয়ার ইহার অর্থ 
করিতেছেন ॥ ৭। 

(১২৮ পা) “অন্যের যে''**রহে 
জীবন ॥” এই ৩৮ ও ৩৯৭ পরারের 

ভাবার্থ। “'আহুশ্চেতি* লোকের অর্থ 
করতেছেন “অন্যের যে" ইতি। য|হার। 

তোমার চরণ চিন্ত]! করিতে পরে, তাহা- 
দের (অনে/র ) মন অন্য স্থানে থাকিতে 

পারে। কিন্ত তোমার চরণ চিন্তা আমা” 
“দর অনামর্য বলিয়া, মুরলীবিলাসযুক্ত 
বিপিনবিহারাম্পদ বন্দাবনে আমার মন 

আনক্ত। অতএব বৃন্দাবন ও আমার 

মনকে এক করিয়া জানি অর্থ।ৎ বন্দ।বন 

হইতে আমার মনকে পৃথক করা যায় 

না। তাহা, বন্দাবণে। মেই রন্দাবনে 

যদি তোমার পদথয়কে উদয় করাও 
অথ|ৎ গমন কর, তবে বুঝিব, তোম|র 
পুর্ণ কৃপা হুইয়(ছে, নচেৎ জ্ঞনোপদেশে 
পুর্ণ কপ! প্রকাশ পায় না। যদ্দি বল, 

তোমরা এখানে আগমন কর না কেন? 

এখনে বন্দাবন নিম্মীণ করাইয়া তোমা- 

দের নহিত বিহার করিব। ত্তরে 

বলিতেছেন, আমর পরগৃহিণী, আমরা 
স্বধীন! নহি, এবং গৃহও ত্যাগ করিতে 

পারি না। “প্রাণনাথ* অর্থ।ৎ তুমি 
প্রাণপ্রিয়, আমাদের প্রিয় কার্য করা 
তোমার কর্তব্য । সদন, গৃহ। আমাদের 

গৃহ; সেই গৃহ কিরূপে ত্যাগ করিব? 

একে গৃহত্যাথ অনপ্তব, তাহাতে আবার 

সেখানে তাছুশ- তুধ্জনক তোমার 



মধালীল। ] 

মিলন। এই উভয়টি অন্যত্র সস্তবে না। 

অতএব রন্দাবনে তোমার মিলন না! 

পাইলে আমাদের জীবন থাকিবে না 

এই হ্বেতু সেখানে যাইতে প্রার্থনা করি- 

তেছি ৪৩৮৩৯ ॥ ূ 

(১২৮ পা1) পুর্বে উদ্ধব'*****না কর 

নিচারে ॥* এই ৪ ও ৪১ৎ পয়ারের 

ভাবার্থ। উদ্ধব দ্বাবে, উদ্ধবের মুখে । 

এবে, এক্ষণে । সাক্ষাৎ, শ্বমুখে । আমারে 

আমাকে । শ্রীরন্দাবনে তোমার মিলন 

ব্যতীত আমবা জীবন ধারণ করিতে 

নমর্থ হইব লা বলিয়া, আমাদের জীবন 

রক্ষার জনা পুর্বে উদ্ধবের মুখে এবং 

এক্ষণে অ্মমুখে মায়া ও মোহনাশক যোগ ও 

স্্ানের উপায় কহিতেছ ; ইহা তোমার 

উটিত হয় না। যদি বল, জ্ঞান ও যেগ 

উপদেশ দেওয়া! আমার উচিত নহে 

কেন? তাহাতে বলিতেছেন, “তুমি? 

ইতি । যাহার চিত্ত লীলা ও বিলাসে 

মাখা, তাহাকে বিদদ্ধ বলে। যোগী ও 

ক্ঞ।নিরই যোগ জ্বানোপদেশ শে।ভা 

পাম, তুমি বিদগ্ধ নায়ক ও ক্লুপাময় 

অর্থাৎ পনছুঃখমোচন আভা । গ্োমার 

রূপ উপদেশ গীদান অনুচিত । বিশেষ, 

তুমি আমর হৃদয় জ্ঞাত আছ। বরং 

প্রাণ ত্যাগ করে, তথাপি মিংহ যেমন 

ম[ংম ব্যতীত তৃণ ভোজন করে শা, 

তদ্রশণ আমিও তোম।র প্রেম ব্যতীত 

অন্য উপদেশ বাঁ অন্য আনন্দ প্রার্থনা 

করি না। তথাহি ব্রজবিল।সে,- 

'সিংহ সদা আমিষ রুচি-মানে। 

তৃণ ন ভখ পুনি তে পরাণে॥” 

. 8৮ 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্থ। ১৫৭ 

মদ্ি বল, তোমার হৃদয় আমি জ্ঞাত 

নহি, তাশ্কাতে শ্রীরাধা নিজ-হৃদয়ের ভাব 

প্রকাশ করিতেছেন, “চিত্তকাড়ি* ইতি । 

কাড়ি, ফিনাঈয়া | আমি ক্ষণকালের জহ্য 

তোমা হইতে চিত্ত ফিলাঈয়া বিষয়ে 

লাগাইতে বন্ধ চেষ্টা কবিলেও তোম। 

হঈতে কিছুতেই চিত্ত ফিরে না, যেদিকে 

দৃষ্টি করি, সেই বিষয়ই তোম।কে স্মরণ 

করিয়! দেয়। ভ্রমর যেমন পদ্মের লোভী 

রক্তপস্ম ও কুমুদ যেমন সূর্য্য ও চন্দ্রের 
লোভী, অ।মিও তদ্রপ তোমাব বদন- 

চন্দ্রের চাতকিনী। তথাহি ব্রজবিলা,-- 

“লি লোভী পদ্কু্পদকরকে । 

কোকি কোকনদ-ছ্যুতি দিনকরকে ॥ 

বদন-ইন্দুকে কুমুদ চকোর|। 

তনঘন ছবিকে চাতক মোর ॥* 

আন্তএস যাহার চিত্ত তোমা বাতীত 

জানে না, ভারে (তাহাকে) তত্বজ্ঞান 

শিক্ষা দাও, এরূপ নিকপট শ্বেহ প্রকা- 

শের প্রয়েজন কি? এরুপ কার্যো' 

লোক উপহাস করে। উপহ!মের দুইটি 

কারণ প্রগম পিদদ্ধনায়কের তত্বজ্জানো- 

পদেশ উপহান্যাম্পদ । দ্বিতীয় তত্ব- 

জ্ঞানোপদেশের অনধিকারিণী আমি, 

আমার প্রতি উপদেশ। অতএব 

স্থানান্থান ( আরধিক।রী ও অনধিকারী। ) 

বিচার কর না? উহ। দিচার করিয়া 

শিক্ষা দেওয়াই উচিত ॥ £০1৪১ ॥ 

(5 ৮ পা) “নহে গোপী.-লহ তার 

পার ॥*. এই ৪২২ ও ৪৩২ পয়ারের 

ভীবার্থ। যদ বল,ন[মি স্থানাস্থান বিচার 

করিয়।ই তত্তজ্ঞান শিক্ষণ দিতেছি, যেত 



১৫৮ 

তোমরা মুুচভুরা, ধ্যানে নমর্থ হইবে। 

ইহাতে বলিতেছেন, “যোগেশ্বরৈরি- 

ত্যাদি* অর্থ ৎ "নহে গোপী" ইতি । গম্ভীর 

বুদ্ধিবিশিষ্ট মোগেশ্বরগণ তোমার ধ্যান 
করিতে সমর্থ, কিদ্ত গোপীগণ যোগেশ্বব 

নহে. আতরাং তোমার পাদপদ্ম ধ্যান 

করিয়। সন্তোষ পাইবে না। যদ্দি গোপী- 
গণ যোগেশ্বর হইত, তবে ধ্যান করিয়া 

সন্তোষ লাভ করিত। যাহারা কুষেের 

মাধুর্্যান্ত পান করিয়াছে, তাহাদের 

চিত্ত, জ্ঞান ও যে।গঞ্প নিশ্বফলে আকষ্ট 

হইবে কেন? যদি বল, তোমরা যোগে- 

শ্বর না হও, কিন্ত নংসার-কুপে পতিতা । 

আমার পাদশম্ম-ধ্যান ব)তীত সংসাঁর- 

কুপ হইতে কিরপে উদ্ধার লাভ 

করিবে ? তাহাতে বলিতেছেন,*সংসার- 

কুপেত্যাদি” অর্থাৎ “দেহম্্তি” ইতি। 

যাহারা সংমারকুপে পতিত, তাহারা 

তোমার পাদপক্স ধ্যান করুক, কিন্ত 

আমর! মংসারকুপে পতিতা নহি ; কেন 

না, যাহারা নিজের দেহের অনুমন্ধান 

রাখে নাঃ তাহাদের মংমার কোথায়? 

যেতোমার চরণ ধ্যান করিয়া! সংসার 

হইতে উদ্ধার পাইবে? অর্থাৎ সংসার 

আছে কিনা তাহাও আমাদের অনু- 

অন্ধান নাই। অতএব আমাদের মংসারও 

নাই, সুতরাং তাহা হইতে উদ্ধারও 

ইইতে চাহি না। যদি বল, সংসার 

হইতে যদ্দি উদ্ধার হইতে ন। চ1৩,, তবে 

কি নিমিত্ত এত কাতরতা৷ প্রকাশ করি" 

তেছ? তাহাতে বলিতেছেন, “বিরছ" 

ইতি । আমর! বিরহরপ লমুদ্ধে পতিতা» 

শ্রীঞীচৈতগ্যচরিতাঁযৃত। য়োদশ পরিচ্ছো। 

উহা হইতে উদ্ধার জন্য এত কাতর হই- 
তেছি। যর্দি বল, সম্ভরণ দ্বারা উত্তীর্ণ 

হও না কেন? তাহাতে বলিতেছেন, 

“কাম” ইতি । তিমিঙগিল, বৃহৎ জঙলজন্ত 

বিশেষ । বিরহসমুদ্র হইতে সম্তরণ দ্বারা 
উত্তীর্ণ হইবার আমাদের উপায় নাঃ, 

যেহেতু কাম (প্রেম) রূপ তিশিগিল 
আমাদের গ্র।স করিয়াছে । অতএব 

গোপীগ্রণে তার পার (বিরহমমুদ্রের 
পারে ) উত্তোলন কর 7 ৪২1৪৩ ॥ 

(১২৮ পা) প্ৰন্দাবন*********ছুৈব 
বিলাস ॥ এই ৪৪ ও ৪৫ৎ পয়ারের 

ভাবার্থ। বিরহসমুদ্রের পারে লইবার 
উপায় বলিতেছেন, প্রম্দাবন* ইতি । 

রন্দাবনে গমন করতঃ গোবর্ধন পর্বতে 

দানলীলা, যমুনাঁতীরস্থ বনে বিহারাদি ও 

কুগ্তমধ্যে রাসাদিলীলার যদি অনুষ্ঠান 
কর, তবেই বিরহ-সমুদ্র হইতে পার 

হই। ব্রজে আগমন জন্য গ্ীরুষ্ের 

আসক্তি বৃদ্ধর নিমিত্ত গলিরুষ্কে ব্রজাদি 

মরণ করাইতেছেন, “সেই ব্রজ* ইতি। 

বড় চিত্র (আশ্চর্য্য) পরম আনন্দময় মেই 

ব্রজাদি কিরূপে পাশরিলে (ভুলিলে )। 
ব্রজাদি বিম্মরণ হওয়াতে তোমার কৃত- 

স্বত। গ্রকাশ পায় নাই; কেন না“বিদখ্ধ” 

ইতি। মদ, কোমলচেতা। সদ্গুণ, 

মদৃগুণান্থিত । নিপ্ধ, প্রেমিক । করুণ, 

দয়ালু। এই সব গুণ তোমাতে থাকায় 
তোমার কুতত্বত। দোষ হইতে পারে না, 

তবে যে তোমার ব্রজজনকে ভাল লাগে 

না, তাহ! তোমার দোষ নছে। কেবল 

আমাদেরই হু্দেখের খেম। অর্থাৎ আমা- 



মধ্যলীল! | ] 

দেরই দুর্ভাগ্যবশতঃ তুমি ব্রজে গমম 
করিতেছ না ॥ 8818৫ | 

(১২৮ পা) “না গণি'***** করাও 

নিজপদ ॥" এই ৪৬ৎ হইতে ৪৮ৎ পয়ার 

পর্যন্ত ভাবার্থ। আমরা নিজদুঃখ গণন] 

করি না কিন্তু শ্ষশোদ।র ছুঃখময় মুখ 
দর্শন করিয়! ব্রজবানির হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 

মাত যশোদার ডুঃখ শ্রবণ করিয়া যদি 

বদ? ব্রজে আগমন করেনঃ এই হেতু 

যশোদার দুঃখ বলেন। অথবা বকের 

&তি ব্রজজনের অনুরাগ বর্ণন করেন। 

হয়বজবানিগণকে পিনাশ কব,যদি তাহা 

না পার, ব্রজে আগমন করিয়। দর্শন 

দানে তাহাদিগকে বঢাও। 

বিরহদুঃখ মহিবার জন্য কেন ব্রজজনকে 

জীবিত রাখিয়াছ। যদি বল, বিরহদ্ুঃখ 

মহা করিবার প্রযোজন কি? এখানে 

আগমন কর, তাহা হইলে এ দুঃখ 

থাকিবে না। ইহাতে বলিতেছেন, 

'তোমার* ইতি । অন্য বেশ (রাজবেশ) 

অন্যসঙ্গ (যাদবাদির সহিত মিলন) 
অন্যদেশ (দ্বারকাদি) বাম, ইহ ব্রজ- 

জনের কখন ভাললাগে না। অতএব 

উহার এখানে আনিলেও তাহ।দের 

ত|দৃশ দুঃখ ঘুচিবে না। আরও বিশেষ 

'গেহংজুষামিতি।” অর্থাৎ “ব্রজভুমি” 
ইতি। বর্জন ব্রজসেবাকারিণী বলিয়া 

ব্রজভূমি ত্যাগ করিতে পারে না, অথচ 
তোমায় ন৷ দেখিয়াও থাকিতে পারে 

গা। যদি বল, ব্রজজন আমায় মা 
দেখিয়] থাকিতে পারে না কেন? 
তাহাতে বলিতেছেন, চুসি প্রজের”ইতি। 

শাতেৎ 

ক্নোকেন় ও পর়ায়ের ভাবার্থ। ১৫৪ 

যদি বল, কিরূপে তোমাদের বাচাইব ? 

তাহাতে বলিতেছেন, “মনন্াদিয়াদিতি' 
অর্থাৎ *ব্রজে” ইতি । তুমি ব্রজে আগ" 

মন করিলেই আমরা বাঁচিব। “মনে 

বনে এক করি জানি" এই পূর্ব পয়ারা- 

নুসারে এখানে মন বলিতে ত্রজ বুঝিতে 
হইবে | ৪১-৪৮ ॥ 

(১২৯ পা) “শুনিয়া জীবনের 

জীবন |” এই ৪৯২ ও ৫০ পয়ারের 

ভাবার্থ। রাপিক1 বাণী, “অন্যের যে 

অন্য* ইত্যাদি পয়ারোক্ত শ্রীরাধার 

বাক্য। মনে আনি, স্মরণ করিয়া | 

ব্রজলোকের প্রোম, ষে প্েম রুষ্ণনিষ্ঠ 

অর্থাৎ কুষ্ণনুখ ভিন্ন আর কিছু চায় না। 

তার, শীরাধার। ঝুঁরো', ক্রন্দন করি। 

যদি বল, কাহার জন্য ক্রন্দন কর? 

তাহাতে বলিতেছেন, “ব্রজবাসী* ইতি | 
তার মধ্যে, পিতা, মাতা ও সখাগণের 

মধ্যে । প্রীরাধাকে জীবনের জীবন 

বলাতে, গোশীগণ মধ্যে জীরাধা যে প্রিয়" 

তম! তাহ! বলা হইল ॥ ৪৯1৫০ ॥ 

(১২৯ পা) “তোমা নবার ***ছু'ছে 

রাখে প্রাণ ॥” এই ৫১ ও ৫২৭ পয়া* 

রের ভাব।র্থ। যর্দি বল, ক্রদদন কর 

কেন? তাহাতে বলিতেছেন, “তোমা” 

ইতি। তোমরা মকলের প্রেমে আমি 

বশীভূত বলিয়া তোমাদের জন্য আমি 

ক্রন্দন করি। অতএব আমি তোমাদের 

অধীন। যদ্দি বল, তুমিযদি আমাদের 

অধীন, তবে আমাদের ত্যাগ করিয়া 

দুরদেশে আছ কেন? তাহাতে বলি- 

তেছেন, “তোমা” ইতি । ভুর্দৈষ, দুর" .. 
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দৃষ্ট। আমার প্রবল ছুরদৃষ্টই আমাকে 
দুরদেশে আনিয়াছে এবং তোমাদের সঙ্গ 

ত্যাগ করাইয়ছে। যদি বল, তুমি যদি 

আমাদের প্রেমে এত অধীন এবং 

তোমার ছুর্দেব যদি আমাদিগকে ছাড়া- 

ইয়। দূরদেশে লইয়া আসিয়াছে, তবে 

কিরূপে জীবিত আছে ? যেহেতু অকৈ- 

তব প্রেমের বিরহে কেহ বাঁচে না। 

তাহাতে বলিতেছেন, “প্রিয়।” ইতি। 

কান্তমঙ্গহীন। কান্তা এবং কান্তা সঙ্গ 

ব্যতীত কান্ত বচিতে পারে না সত্য, 

কিন্ত “মোর ইতি। পত্তি মনে মনে 

বিচার করেন, যদ্দি প্রিয়া বিরহে আমি 

প্রাণ ত্যাগ করি; তাহ! শুনিয়া অর 

প্রেয়ণী বাঁচিবেন না। পত্বীও মনে 

করেন,যদি প্রিয়বিরহে আমি মরি, তবে 

গ্রাণপতি জীবন ধারণ করিতে পারিবেন 

না। এই ভয়ে (পরম্গবের মরণ ভয়ে) 

ঠোহে (পতি ও পন্থী ) প্রাণ রক্ষা 

করে ॥ ৫১৫২ ॥ 

(১২৯ পা) “সেই সতী... "গামা 

স্কুতি॥ এই ৫৩ ও ৫৪ পয়ারের 

ভাঁবার্থ। বিয়ে।পে, (বিরহে) যে প্রিয়ের 

হিত কামন। করে, মেই প্রেমবতী মতী | 
যে প্রিয়ার হিত অনুসন্ধান করে, সে 

প্রেমবান্ পতি । পতি ও পত়ী যদি 
নিজদুংখ গণনা ন। করিয়া প্রিয়জনের 

সুখ কামনা করে, তবে উভয়ে শীস্ত 

মিলিত হয়। যদি বল, আমার হিতা” 
নুসদ্ধান কিকর? তাহাতে বলিতে- 

ছেন, “রাখিতে* ইতি। নিতি নিতি, 
_€ত্যহ।. তোমার জন্য আমি নারায়ণ 

প্রীপ্টীচৈতস্বচরিতাম্বত। [ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। 

মেবা করি, তজ্জন্য তাহ।রশকতি আমাতে 

সঞ্চারিত -হয়, সেই শক্তিতে ঞত্যহ 

তোমার নিকট গগন করিয়া তোমার 

সহিত ক্রীড়া করি। ক্রীড়াস্তে য্্ুপুরী 
যাই। ক্রীড়ার সময় আমার ক্ফন্তি 
করিয়া মান ॥ ৫৩ ৫৪ ॥ | 

(১২৯ পা) “মোর ভাগ্যে *জানিহ 

নিশ্চয় ॥" 

ভাবার্থ। 

এই ৫ ও ৫৬ পয়ারের 

মো বিষয়ে, আমার মন্বন্ধে। 

শ্রীরাধার প্রেম যে পরম প্রাধল, তাহা 

বলিতেছেন, “লুক ইয়া” ইতি। তোগার 

প্রেম আমাকে গোপনভাবে "আনয়ন 

করে, কিছুদিন পরে এরকাশ্যভাবে আন- 

য়ন করিবে। যদি বল, এখনই ব্রজে 

আইল মা কেন? এক্ষণে যাইতে পারি 

না, তদ্দিষয়ে কারণ বলিতেছেন, “যাদ- 

বের” ইতি । গ্তিপক্ষ, শত্রু ॥ ৫৫1২৬ | 

(১২৯ পা) “সেই শত্রণণ-'" গ্রাতীত 

হইল ॥” এই ৫৭ হইতে ৫৯ পয়ার পর্য্যন্ত 

ভাবার্থ। যদি সবল, শত্র বিনাশ জন্য 

যখন যন্ুপুরে বাম ও রাজ্যভোগ করি- 

দতচছ, তখন য|দবের গাতিই তোমার 

প্রেম প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে বলি- 

তেছেন। গমেই” ইতি । কেবল ত্রজ- 

জনের হিতার্থ শক্রবিনাশ করিতে যাদ- 

বের মহিত বান, এবং অনামক্ত হইয়া 

রাজাভোগ করিতেছি । যর্দি বল, শত্র- 

বিনাশ জন্যই যদি যদ্দুপুরে বাস হয়, 

তবে রাজ্যভোগ কর কেন? ইহাতে 

বলিতেছেন, “যে বা” ইতি । রাজ্যাদি 

ভোগ যাদবের সাস্তোষ জন্য, নিজের 

নিমিত্ত নহে। ঞেসগুণে। প্রেমের গুণে 



মধ্যলীল। |] প্লেকের ও পয়ারের ভাবার্থ। ১৬১ 
বিি৬১৯২১০০০০০০১০০ সির 

বা প্রেমরূপ রজ্ভুতে। দিন দশ বিশে, 

ত্রিশ দিনে । বিলামিব রাত্রিদ্িবসে, 

দিারাত্র বিলান করিব। 
কেহ বলেন, দিবারাত্র বিলাস করিলে আর 

পরকীয়া ভাব থাকিবে না। ইহাকে সমৃদ্ধিমান্ 
শৃঙ্গার বলে। এই সস্তোগে আর বিরহের অপ্ত- 

নন! নাই, ইহাতেই মধুর রস উৎকর্ষের পরাকাঠ। 

লাভ করে। শ্বকীয়াভ।ব ব্যতীত দিবারাত্র নির- 

স্তব বিগমসম্পন্ন হয় না। কেহ বলেন, উজ্জ্বলে 

সমুদ্ধিমান্ সম্ভোগের লক্ষণ উত্ত হইয়াছে,__ 

“ছুর্নভালোকয্নোযুনোঃ পারতস্তরাদিযুক্তয়োঃ। 
উপভোগাতিরেকে| যঃ কীর্তাতে স সমুদ্ধিমান্॥” 

সুখাসস্তোগ চারি প্রকার, সঙ্জিপ্ত, সঙন্থীর্ণ- 

সম্পন্ন ও সমুদ্ধিমান্। নুধুর গ্রবাস বশতঃ বিরহী 

নায়ক ও নাগ্িকার পরাধীনত্ব প্রযুক্ত উভয়ের 

দুর্লভ দর্শনের যে উপভোগের আধিকা, তাহার 
নাম সমৃদ্ধিমান। ইহার আনন্দচন্ত্রিক! টাকায় 

উক্ত হইয়াছে, 

"এবঞ্চ সুদুর প্রবাঁসান্তে দাম্পত্যে সতাপার- 

তন্্রা এব সমৃদ্ধিমান্ সঞ্ঞতিপ্ত-সন্কীর্ণ-স্পন্না এবৌপ- 
পতো ইতি ব্যাখা! প্রসিদ্ধিরৈব গ্রন্থকদাশয় স্পর্শি- 
নীতি বৃদ্যতে । পারছন্ত্যাভাব এব দাম্পত্য এব 

সমুদ্ধিমানিতি যদি তেষামাশয়ন্তহি 'সধ্যস্তা মিলিত 

নিপর্গমধুরপ্রেমাভিরামীক্ৃতা যামীয়ং সমগংস্ত 
ংস্তববতী শ্বশ্রশ্চ গোষ্ঠেশ্বরী। বুন্দারণ্য নিকুগ্র- 

ধাম ভব্ত! সঙ্গোহপ্যয়ং রঙ্গবান্ সংবৃত্তঃ কিমতঃ 

পরং প্রিয়তরং বর্তবামত্রান্তি মে॥ ইতি ম্প্মেন 

পারতন্ত্য।ভাব দাম্পত্যনিরূপকং পগ্যমনুদাহৃত্যপ্দগ্ধং 

হস্তেতি,” “তবাত্র পরিমূগাতেতি” উপপত্াপার- 

তন্রময়ং পদ্া্বয়ং কথমুদা হরণত্বেনো পন্যন্তমিতি |” 

নুদূর প্রবাসের পর স্বাধীন স্বকীয়! ভাব 

হইলে, তাহাতে সযৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হয় এবং পরা- 

বীন পরকীয়াভাবে সঙ্কিপ্ত) সন্কীর্ঘ ও সম্পর 
সস্তোগ হয়, এনপ বাখ্া! গ্রস্থকারের আশগ্প নছে। 

স্বাধীনতা থাপ স্বকীয়! প্রেমেই সমৃদ্ধিমান্ হয়, 

ইহ! যদ গ্রন্থকর্তীর অশয় হয়) তবে) ললিত- 

মাধবে দশমান্কে ৩৪ শ্লোকোক্ত সুম্পষ্ট স্বাধীন 

স্বকীয়াভাব নিরূপক প্সখ্যস্ারিতি।১ পদাকে 

সমৃদ্ধিমান্ সস্তোগের উদাহরণ ন! দিয়া, ললিতমাধ- 

বোক্ত পরাধীন পরকীর়! ভাবময় প্দঞ্ধমিতি” ও 

“তবাত্রেতি।* পদ্য হইটা দ্বার! উদাহরণ করিতে 

এই গ্লেরকটি দুইটি লেখেন কেন? কোন জিজ্ঞাস! 

থাঁকিলে উজ্জল দেখিবেন। অতএব পরকীয়াতে 

সমৃদ্ধিম।ন্ সম্তেগ হয়। ইহাতে বিচ্ছেধ দেখা 
যায় না। 

তারে, শ্রীরাধাকে। কুষ্ণ-প্রাপ্তি 

প্রতীত হইল, শীপ্রই রুষ ব্রজে যাইবেন, 

ইহ বিশ্বীম হঈল। ৫৭--৫৯॥ 

(১২৯ পা)*ময়ীতি। এই শ্লোকের 

টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৩৮ পৃষ্ঠায় দেখি- 
বেন। ইহার তাৎপর্ষা ভাবার্৫থ ব্যাখ্যায় 

১৪২ পুষ্ঠ।য় দেখিবেন ॥ ৮॥ 
(১২৯ পা) “এই মব"** *** ***রিবা 

পরিমল ॥* এই ৬, ও ৬১ পয়ারের 

ভাবার্থ নরল। এই নব অর্থ, পূর্বে[ক্ত 

অর্থ মকল। চাঁঞ1, দর্শন করিয়।। 

"রূপের ইন্দ্রিয় ইতি। স্বঃপের-ইন্ড্রিয় 

পভুর ইন্ট্রিয়ের অধীন হইয়া কয করে। 

তজ্জনীতে ভূমি লেখে, ইহা চিন্তা নামক 
সঞ্চারী ভাব। “যবে যেই রম" ইতি। 

প্রভুর যখন যে ভাব উত্থিত হয়, ম্বরূপ 

তাদ্বশ রনানুযায়ী গান করিয়া, সেই 

রমকে পগ্রতাক্ষরূপে আন্বাদন করান। 

পরিমল, গন্ধ ॥ ৬০1৬১ ॥ 

(১৩৭ প1) “প্রভুর হৃদয়ে'***** *** 
আছিলা অন্য স্থানে ॥” এই ৬২ হইতে 

৬৪ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। উষ্মাদ 

বঞাবারু, উদ্মানরূপ ঝড় বাঁতাস। উপ- 



১৬২ 

দিল, আরম্ভ হইল। নানা ভাবরূপ 

সৈনো যে যুদ্ধ করেন, সেই নানাাব 

কি, তাহা বলিতেছেন, “ভাবোদয়” 

ইত্যাদি। আঞ্চরী, সঞ্চারীভাব। যিনি 

হাস্ঞাদি ও ক্রোধাদি ভাবকে নিজের 

অধীন করিয়। তুরাজার সায় বিরাজমান 
থাকেন, তাহাকে স্থায়ীভাব বলে । ভাব 

পুত্পদ্রম, ভাবরূপ পুষ্পরৃক্ষ ॥ ৬২--৬৫ ॥ 

(১৩৭ পা) “যদ্যপি রাক্তার'** *** 
তাহা কৈণ সমর্পণ ॥* এই ৬৬ হইতে 

৬৯ পয়।র পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। হাঁড়ির 

মেবন, নীচ কাজ অর্থ।ৎ পথ সন্মার্জন | 

অবমর, মময়। যাই, গমন করিয়া। 

বলগণ্তি স্থান, গাবাদ আছে," 
যে পথে বলপূর্বক কর গ্রহণ করা হইত, 

তাহ! বলগণ্ডি। চন্দন পুক্ষরণীর পথ হইতে অন্ধ! 

নদীর পশ্চিম তীর পর্য্যস্ত যে পথ, তাহ! বলগণ্ডি। 

পূর্বে যে সময়ে গুঙিচ! মন্দির য|ইতে মধ্যে শ্রদ্ধা- 

নদী ছিল, সে সময় ছয়খানি রথ হইত, তিনখানি 

্্ীপ্লীচৈতম্চরিতাযূত | [ চতুদিণ পরিচ্ছো। 

মন্দির হইতে শ্রদ্ধানদীর তীর পর্যন্ত যাইত । পরে 
নদী পার হইয়া অপর তিনথানি রথে তিন মৃষ্ধি 
আরোহণ করিতেন এবং গুগ্ডিচা মন্দিরে যাই. 
তেন। সম্প্রতি শ্রদ্ধান্দী মজিয়া গিয়াছে, রথ 

এক্ষণে সোজানুজি গুগুচ| মন্দিয়ে যায়। 

রথ রাখি,রথের গতি স্থগিত করিয়া। 

তাহা, বলগণ্ডি স্থানে ॥ ৬৬--৬৯॥ 

(১৩১ পা )“আগে পাছে... *করি- 
য়াছেন বর্ণন ॥” এই ৭ ও ৭১ পয়ারের 
ভাঁবার্থমরল । আরামে, বাগানে ॥৭০-৭১ 

(১৩১ পা) “রথারঢস্যেতি।৮ এই 

নবম ঠ্োোকর তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। যেশ্রোক দ্বারা রূপগোম্ব।মী 

রথাগ্রে মহা প্রভুর নৃত্যবর্ণন করেন, তাহা 
এই শ্লোক ॥৯। 

(১৩১ প1)ইহ] যেই'''কৃষ্দ1স ॥+ 

এই ৭২ পয়ারের ভ।বর্থ সরল। ইহা, 

রথাগ্রে মহাগভুর নর্তন লীলা । তার, 
যে শ্রবণ করে ॥ ৭২ ॥ 

ইতি ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে সুবোধিনী ॥ ১৩ 

টুর্দশ পরিচ্ছেদ । 
পন 60৫০ 

(১৩১ পা) “গৌর” ইতি । এই 

গ্লোকের তাৎপর্য প্লেকার্থে প্রকাশ 

আছে। এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার যাহা 
বলিবেন, তাহ! শ্লোকার্থে প্রকাশ করি- 

লেন। নিজভক্তগণ সহ মহাপ্রভু লক্ষমী- 
বিজয়োতনব দর্শন ও স্বরূপের মুখ হইতে 

গোপীর প্রেমরসের উল্লাস শ্রবণ করেন, 
ইহাই এই পরিচ্ছেদে বল হইবে ॥১॥ 

(১৩২ পা) “জয় জয়'** ***নেত্রে 

জলধার।” এই ১ম হইতে ৩য় পয়ার 

প্য্যস্ত ভাবার্থ সরল। “জয় শ্রোতাগণ* 
ইতি। গৌরাদ যাহাদেয় ৩11 . এবং 



মধ্যলীল!। ] 

গৌরপদ ধন ( মল্পত্তি) মেই শ্রোতাগণ 

পরম উৎকর্মতা লাভ করুন। এইমত, 

পূর্ব পরিচ্ছেদোক্ত । হেনকালে, যে 

নময়ে মহাগ্রাভূ প্রেমের আবেশে ছিলেন। 

মেই দেশ, সেই স্থানে অর্থাৎ মহাপ্রভু 

যেখানে শয়ন করিয়াছেন। 'জয়তি 

তেহধিকং অধ্যায় অর্থাৎ প্ীভাগবতোক্ত 

রামপধ্চাধ্যায়ীর গে।পী গীতের অধ্যায়। 

তব কথাম্বত, এইটি এ অধ্যায়ের নণম 

শ্লোক । দুইজনার, প্রভূ ও রাজার ॥১-৩। 

(১৩২ পা) “তবেতি ।* এই দ্বিতীয় 

শ্লোকের তাত্পর্যয গ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। 

গোগীগণ কহিলেন, তোমার কথাই অমৃষ্- 

শ্বব্ূপ। পরী কথা, তোমার বিরহরূপ তাপে খিল্ন 

ব্ক্তিগণকে রক্ষা করে; এমন কি, আধ্যাত্মিকাদি 

ভ্রিতাপবিশিষ্ট সংসারি জনগণের মৃত্যু পর্য্ত 

দুর্দ্শ! হইতে রক্ষা! করে ব! ব্রিতাপকে নাশ করিয়! 

জীবের শ্বরূপানন্দকে প্রকাশ করে। অতএব 

তোম|র কথামৃত, সিদ্ধ অমৃত হইতেও শ্রেষ্ঠ ও 

জীবনরূপ। ব্রহ্গা॥ শিব, চতুঃসনাদি আত্মর!মগণ 

দেবভোগ্য অমৃতকে ঘ্বণ! করতঃ তোমার কথা- 

মৃতকে (পান করে) স্তব করেন। “হঈড়িতঃ, 

ইহ! বর্তমানে “ক? প্রত্যন়্ অর্থাৎ এখনও স্তব 

করেন। তোমার কথ! সংসারের পাপ ও পুণা- 

নাশক এবং শ্রবণমাত্রই সর্বার্থ সাধক। অতএব 

তোমার কথ সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ ও ব্যাপক। 
তোমার এরূপ কথ! ধিনি গ্রহণ করেন? অক্ষয় ধন- 

দাত] বলিয়। তিনি বছদাত! ব| ধনা হয়েন। 

অথঝ।, যিনি তোমার কথারূপ কীর্তন মুযুক্ষগণকে 

প্রদান করেন, তিনি সর্কপেক্ষ। সর্বর্থধাতা ও 

মহাধনদাঁতা। কিনা, ভূরিদা, অর্থাৎ (তৃরি) 
বহলহুঃখকে ( দ1) খণ্ডন করেন। অথবা, ভূরিদ] 

অর্থাৎ এত দান কয়েন, যে তাহাকে সর্ধব্ধ, প্রদান 

শোকের ও পয়ারের ভাবা । 
০০০০০ মাারারররাারাররারারারররার

াারারররররররারডারররারররররর 

করি, একটি একটি কুরিয়া। 

১৬৩ 

করিলেও তাহ! পরিশোধ করা যায় না। অথবা, 

ভূরিদ। »'অজন। ইতি তৃরদাজন! অথাৎ বাহার! 

নামকে নিরূপণ করেন, তাহার! ৰহুদাত1 ও পুন 

র্ন্মরহিত হয়েন বা সর্বজ্ঞ ও সর্বন্থদক্ষিণ!দির যে 

ফল, তাহা লাভ করেন। অথবা, যিনি জন্মাস্তরে 

বহুদান করিয়াছেন, তিনিই এ জন্মে তোমার নাম 

গ্রহণ করেন ॥ ২॥ | 

(১২২ পা) “ভূরিদা.....যার নাহি 

নাহি অন্ত ৮ এই ধর্থ হইতে ৬ষ্ঠ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল । পূর্বমেবা, রথাগ্নে 

ব'ট দেওয়া । রুপা উপজিল,কুপ। হইয়- 

ছিল। অনুমন্ধান বিনু, সেই এই 

গ্রতাপরুদ্র ইহা ন1 জানিয়াও। নি- 

সকড়ি, অন্নাদি বাতীত যে গ্রনাদ 15-৬| 

(১৩৩ পা) “ছেনাপানা .. প্রভুর 

মন ধায় ॥” এই ৭ম ও ৮ম পয়ারের 

ভাবার্থ মরল। ছেনাপ।না, ছেনা ও 

মরবৎ। পড়, ডাব। কদলক, কল] । 

বীজতাল, তালশ।ণ। নারঙ্গ হইতে 
কমল] পর্যন্ত লেমুজাতি। বীজপুর, 

দাড়িম। হরিবল্লভ ও মেবতি মিষ্টান্ন- 

বিশেষ। মরিছ্ধা৷ লাড়, ঝ!লের লাড়,। 

পদ্মচিনি, পদ্মমধুর সারে নির্ষিত চিনি । 
চক্্রকীন্তি, বিড়ি কলাইয়ের রুটি । বিয়ড়ি 

কদমা, বিড়ি কলাইচুর্ণ মিশ্রিত কদম। 

তত্র, ঘোল। কোলি, বদরী (কুল) 

কেয়াপত্র দ্রোণিঃ কেয়াফুলের পাতার 
দোনা | ৭9৮ ॥ * 

(১৩৩ পা) “পাতি পাঁতি.*'লোকে 

চমৎকার ॥” এই ঈম হইতে ১২শ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ ররল। পাঁতি পাঁতি 
আকণ্ঠ 

পুরিয়া॥ উদর পরিপূর্ণ করিয়া । উবরিল 



১৬৪ 

খায় সহত্রেক জন, সহআঙ্জন খাইতে 

পারে, এরূপ প্রদাদ থাকিল। তারে, 

কাঙ্গালদিগকে । যোটন, যুড়িলেন॥৯-১২ 

(১৩৪ পা)ণ্জয় গৌরচন্দ্র'**হইল। 

আপনে ॥” এই ১৩শ হইতে ১৬শ পথ্যন্ত 

ভাবার্থ মরল। আইটোটা, জুই ফুলের 

বাগান। নন দিন, রথযাত্রার দিন হইতে 

দশমী পর্যন্ত নয় দিন ॥ ১৩-১৩ ॥ 

(১৩৪ প।) প্শানোদ্যান'** জলেত 

ভানিয়া ॥ এই ১৭ণ হইতে ২,শ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবা নরল। জলমণ্ুকবাদ্য, 

হস্ত তলকে ভেকের ন্যায় করিয়া জলের 

উপরি আঅঘ।ত করিয়া বাদ)। 

মুর(রি। দত্ত, বানুদেব। করহ বর্জন, 

নিষেধ কর॥ ১৭ ২৭ ॥ 

(১৩৫ পা) “এই মত"** "লয় কি 

কারণে ॥* এই ২১শ হইতে ২৭শ পয়।র 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল। বৃক্ষ বললি, বৃক্ষ 

মমুহ। পুষ্প|র|ম। ফুলের বাগান। 

চিত্রবস্ত্র' রঙ্গিলা কাপড়। সুন্দরাচল, 

যে স্থানে গুণ্ডিচা মন্দির। রমবিশেষ 

শ্রবণ জন্য প্রভু ম্ব্পকে বলিলেন, 

“যদ্যপি"' ইতি। 
জগন্নাথদেবের এই লীগ! অবশ্থু দ্বারকালীলা। 

শ্রীকৃষ্ণ ঘবারকার় বিহার করিতে করিতে বৎসরের 

সধ্যে একবার শ্রীবৃন্দাবনের তুলায উপবন নকল 
দর্শন করিবার জগ্ত রথযাত্রাস্থুলে সুন্দরাচলে গমন 

করেন। গমনাগমনে পথে কয়েকদিন এ লকল 
_ উপবনেই বিহার করেন। বিহার কাণে লক্ষমাদেবীকে 

সঙ্গে লয়েন না, ইহার কারণ কি?॥২১-২৭॥ 

(১৩১ পা) “ম্বরূপ কে. *“মৈনা 
সাজাইয়।॥ এই ২৮শ হইতে ৩২ৎ 

গুয়ারংপর্য্যস্ত ভাবার্থ। লক্গীদেবীকে 

গুপ্ত, 

প্রীপ্ীচৈতগ্তচরিতামৃত। [ চতুর্দণ পরিচ্ছেদ । 

সঙ্গে না লইবার কারণ বলিতেছেন, 

“ন্বরূপ” ইতি । 
স্বরূপ কহিলেন, কারণত স্প্ই প্রতীয়মান 

হইতেছে। উপবন-বিহার অব্য বুন্দাধনাবহার। 

বৃন্দাবনবিহারে লক্ষমীদেবীর অধিকার নাই। এই 
হেতু লক্ষমীদেবীকে সঙ্গে লন নাই। প্প্রভু কহে” 

ইতি। প্রভু কহিলেন, বুন্দাবনবিথারে লক্ষমীদেণীর 

অধিকার নাই সত্য, কিন্তু এই উপবনবিহারটি 

প্রকাশ্তবিহার, গুপ্তবিহার নহে) যেহেতু সঙ্গে 

স্ুভদ্রা। ও বলরাম। অতএব লক্গমীদেবীকে সঙ্গে 

লওয়ায় দোষ কি? যদি বল, জগন্নাথের 

অন্তরে বুন্দাবনবিহার বিভাত হওয়ায় তৎকালে 

্শ্বর্য্ের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদদেবীর সঙ্গ শোভ। পায় 

না) তাহা! হইলে তাহাতে দেবীর রোষ হয় 

কেন? জগন্নাথের অন্তরে যাহাই থাকুক, তাহাতে! 

অন্যে জানিতে পারেন না, প্রকাস্তে উপবন- 

বিহারমাত্র, তাহাতে দেবীর রাগের কারণ কি? 

শ্থবরূপ” ইতি। স্বরূপ কহিলেন, প্রেমবতীর 

শ্বভাবই ঈদৃশ। তাহার! কান্তের গুদাস্তলেশ বা 

আভাদ দেখিলেও ক্রোধ করেন। যথাথ্যপক্ষে 

ওঁদান্ত না হইয়া ওদান্তের স্তায় প্রতীয়মান ওদান্তা- 

ভাস। সম্পুট, ডিখা। তারে, তৃতাগণকে। 

“দামোদর” ইতি। প্রভৃকে হান্ত কগিতে দেখিয়। 

স্বরূপ কহিলেন, প্রভো, হাসিবার কথ! বটে, ইহ! 

মান নয়, প্রচণ্ড বৌদ্ররস। 
তথাহি রস।যূতে উত্তরে চতুর্থে_ 

"নীত। ক্রোধরতিঃ পুষ্টিং বিভাবাদ্যরিঞ্জোচিতৈ2। 

হঁদি ভক্তজনস্যাসৌ বৌদ্রভক্তিরসে! ভবেৎ॥/ 

ক্রোধরতি নিজোচিত বিভাবাদি দ্বার! পুষ্ট 

প্রাপ্ত হইলে রৌদ্র ভক্তিরস হয়। 

ই্ছে ( এই ) প্রকার মান আমি জার কখন 

দেখি নাই বা গুনিতেও পাই নাই। দ্বারকায় 

সতাভামাদেধীয় মানের কথ। শুন] যায়ঃ সেও এরূপ 

নহে, সে মান হিন্প ভাঙা বলিতেছেন, 

“যাদিনী” ইতি। সত্যগামা দেবী ধন মানিনী 



মধ্যলীলা | ] 

হছুইতেন, তখন তিনি ভূষণদি ত্যাগ করিয়া মলিন. 

ল্লোকের ও পয়ারের ভাবার্থ। ১৬৫ 

গণের সহেতৃক মামের ন্যার নগে। ব্রঙ্জদেধীগণের 
বসনে অধে মুখে ভূমিলিখন করিতেন। হরিবংশে | সহেতুক মানও অনাত্র ছর্লভ এবং রলের মিধান। 

মতাভামার ঈর্যামান বর্ণনার সময় তাহাকে রোষ- 

বঠী না বলিয়। রে'ষবতীর স্তায় বধিয়াছেন,__ 

প্রযিতামিন তাং দেশীং দ্নেহ।ৎ সন্থল্গযন্নিব। 

ভীতভীতে|হতি শনকৈধিবেশ যছুনন্দনঃ॥ 

রূপযৌবন-সম্পন্ন। স্বসৌ ভাগোন।গর্বিতা। 
অভিমানবন্তী দেবী শ্রত্বৈবের্যাবশং গত ॥* 

একদ|। নারদ স্বর্গ হইতে একটি পারিঙ্জাত 

পুপ আনিয়! শ্রীরুষ্জচকে দেন। ্রকুষ্জ উহ! 

রুল্সিনীদেবীকে প্রদ্ধান করেন। রূপযৌবনসম্পন্ন 

সম্যতামাদেবী শ্রারুষ্ণক্কৃত আদর হেতু অতিশয় 

গর্বতা ছিলেন। তিনি নিজেকে শ্রীষ্ণগ্রিয়- 

গণের প্রধান! মনে করিতেন। পূর্ববক্ত ঘটনা 

শবণ করিয়! তাহার রক্সিবীদেবীর এ্রতি ঈর্ষ। 

জন্মিল। তিনি এ ঈর্ষার বশীভূত হইয়। মানিনী 
হয়েন। শ্রীকুঞ্ণও তাহার প্রতি স্লেহযুক্ত ছিলেন। 
অতএব তীহাকে রেষবতীর ন্যয় দেখিয়া, পাছে 

তাহার স্নেহের শৈথিল্য হয়, ভাবি] অতিশয় ভীত 

হয়েন এবং ধীরে ধীরে তাহার মন্দিরে প্রবেশ 

করেন। ইহাতে বুঝা যায়, ন্েংশ[লী রুতাপরাধ 

নায়কের, নায়িকাকে ভয় হয় এবং প্রণয়িনী নাগি- 

কার ক্কতাপরাধ নায়কের প্রতি ঈর্মাঞ্নত মন 

উৎপন্ন হয়। তাহাতে নায়িকাকে রোষবতীর 

হায় দেখা যায়। ইহার নাম ঈর্ষামান। ইহ! 

সহেতু অর্থ/ৎ কাস্তের অপরাধ বা অপরাধাতানই 

এই মানের হেতু । এই সহেতু মান সত্ভামাদি 

মহিষীবর্গে এবং উক্্রাবল্যাদি গোপীগণেও দৃ্ট 
হইয়। থাকে। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার 

যান আছে। ইহার নাম প্রণয়মান। এী মান 

কারপশৃন্ত, ফান্ডের অপরাধ বাঁ অপরাধাভাসনূপ 
কারংণর অপেক্ষা করে ন। উহা প্রতয়াধিক্যে 

হ্বতঃই উত্থিত হয়। তহা। প্রণয়েরই বিলাস 
২ মানফেধ্ণ শরদদেবীতেই €ই হ%, নাজ দষ্ট 
হয়ন( 8 ' ঈঙদেবীগণের সবেধূক . মাদছ 'মহিখী, 

ঞিছে। অর্থাৎ লক্মীদেণী কি না 

মনিনা হইয়। নিজৈশ্বর্যয প্রকাশ করতঃ 

নৈম্থনামন্ত লইয়। জগরাথকে আক্রমণ 

করিতে যাইতেছেন ॥ ২৮-৩২ ॥ 

(১৩৩ পা) “গুড কহে””" শদিগত 
দরশন ॥ এই ৩৩২ পয়াবের ভাবার্থ। 

গ্রভু কহিলেন, ব্রজের মান বি গ্রকার? 

স্বরূপ বলিলেন, গোগীমান নদী শতধার 

অর্থ(ৎ মঠিষীগণের মানের মুগ অন্টের 
নৌভাগ্যমহনে অনহিষু্তা। গার গোপী" 
গণের মানের মূল? কান্তেব অনুখা শঙ্কা । 

নদী যেমন বাধ! প্রাপ্ত হইয়। শতধারায় পরব! 

হিত, হয় ত্র কাস্তের অনুখ আশঙ্কায় গে।পী- 

গণের প্রেম প্রবাহ মান্জপ বাধ) ঘর| বাধিত হইয়! 

শতধারায় গ্রবছিত হয়। 

গে।গীগণের প্রেম, মনের আকারে প্রকাশিত 

হইয়া গ্রেয়সীকে গ্রিয়ের পুজ্য কর, প্রেমের 

অনুভব ও পরিমাণ করায় এবং স্বয়ং প্রিয্রূপে 
অনুভূত হয়। এই জনা অলঙ্কারশান্ে বলেন 

“মান্যতে প্রেয়সা ষেন যং গ্রিয়ছ্েন মন্যতে 

মনুতে ঝ মিমীতে ব গ্রেমসানঃ দ কথাতে । 

মহাভাষাকতঃ কোহমাবনুমান ইতি শ্ৃতে- 

নু্ড়ন্তেহপি ন পুংলিঙ্গে। মানশবঃ গ্রচুষ্যতি 1? 

যেমানহেতু প্রেমসী, প্রিয় বন্তৃকি পুজিত 

হয়েন, যাহ! শ্বয়ং গ্রিয়কূপে অনুভূত হয়, বাহ! 

হইতে প্রেমের অনুভব বাঁ পরিমাণ কর! যায়ঃ 

তাহাকে প্রেমমান বলে। মহাত।যাকার “কোই” 

সৌ অন্্মানঠ এইরূপ পুংলিঙ্গ “মান” শবের 

গ্রয্নোগ করিয়(ছেল, অতএব অনট: প্রতারাত্ত খা 

ধাতু হইতে নিন হইলেও, মান শঙের পুংলিঙ্গ 

প্রশ্নোগ দোযাবই হর ন)। মন ধাতুর উতর থক, 

গতায ছাযাও যান শব নি হা, কের বরা 



১৬৬ শ্রীষ্লীচৈতগ্যচরিতাধৃত।. [ চপ পরিচ্ছেদ । 

ৰলেন, ঈর্ষাঞনিত ঝ! প্রণয়জনিত কোপই মান । 

বস্ততঃ মান ও কোপ শ্বতন্ত্র বস্ত। মান প্রণয় 

নামক প্রেমেরই বিলাল বিশেষ। প্রেম কুটিল. 

স্বভাব বলিয়াই বুদ্ধির অবস্থায় কখন ঈর্ষাবূপ 

কারণ হইতে কখন বা কারণশূন্যভাবে শ্বতঃই 

মানাকারে উখিত হয়। যখন উহ! ঈর্ষরূপ 

কারণ হইতে উত্থিত হয়, তখন উহাকে সহেতুক, 

এবং যখন উহ1 অকারণে উখিত হয় তখন 

উহাকে নির্ঠেতুক মান বলে। কোপ কটু ও 

সম্তাপজনক এবং মান মধুর ও ন্গিগ্চত। সম্গাদক। 

এইরূপ ম্পষ্টতেদলক্গণ সত্তেও মান ক্রিয়। বিশেষ 

সাম্য ফোপের আকারে দৃ্ হয় বলিয়! মানকে 

কোপ বলে। বস্ততঃ মান, কোপ নহে, কোগ।- 

তৃপ্ত করণ। প্রিয় নিরপন, প্রিয়কে 
প্রত্যাখ্যান । অধীর! নায়িকার লক্ষণ 

বলিতেছেন, “অধীরা নিষ্ঠুরবাকে" 
ইত্যাদি 'কর্ণোৎপলে, কর্ণস্থিত পদ্ম 

দ্বার1। তাড়ে, তাড়না করে। ধীরা- 

ধীরা নায়িকার লক্ষণ বলিতেছেন, “বন্র- 

বাক্য" ইত্যাদি ॥৩৪-৩৭ ॥ 

(১৩১ পা) “মুগ্ধ! মধ্য" "পরম 

নস্তে।ষ ॥৮ এই ৩৮ৎ হইতে ৪০খ|পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ। বয়ম ভেদে নায়িক। 

তিন প্রকার । মুগ্ধা, মধ্য! ও প্রগল্ভা। 

ভাস মাত্র। 

গোপীগণের শ্বভাবভেদে তাহাদের 

প্রেমেরও বৃত্তিভেদ হয়। এ গ্রেমবৃত্তির 

ভেদ অনুমারেই মাষ্ুনরও গাকারভেদ 

হয়। অনংখ্য গোপীর অনখখ্য স্বভাব 

ভেদে অসংখ্য গ্লেমরত্তির কাশ, তাহা 

হইতে অসংখ্য মানের উদ্ভব হয়। অত- 

এব উহা না য় কথন অর্থাৎ বর্ণন। করা 

যায় ন1। এক দুই ভেদে অর্থাৎ উহার 

বর্ণন অসম্ভব বলিয়াই দুই একটি মাত্র 

বর্ণন করিব ॥ ৩৩॥ 

(১৩৬ পা) “মানে কেহো'***কতু 

বা উদান॥” এই ৩৪২ হইত্তে ৩৭ 

পয়ার পর্যান্ত ভাবার্থ। এই তিন ভেদে 

অর্থাৎ মানবতী নায়িক। কেহ ধীর, কেহ 

অধীরা, কেহ ধীরাধীর ভেদে তিন 

গ্রকার। ধীরা নায়িকার লক্ষণ বলিতে- 

ছেন, প্র্রা কান্ত দুরে” ইত্যাদি। 

প্রতাঙ্খান, ক্জভার্থনা। হাদি, হদয়ে। 

সাগিরিতে,আলিলন করিতে। (তাধগ, 

মুগ্ধ। যথ। উজ্জ্বলে,_- 

গমুগ্। নববয়ঃ কাম! রতৌ বাম! সথীবশ|। 

রতিচেষ্টাম্বতিব্রীড়চা রুণৃঢ় প্রযত্বভাক্ ॥ 

রুঁতীপরাধে দয়িতে বাম্পরদ্ধাবলোকন।। 

প্রিয়াপ্রিয়োন্তৌ চাশ। মানে চ বিমুখী সদ|॥/ 

নবীনযৌবনা, ঈষৎকামবতী, রতিবিষয়ে বামা, 

সবীগণের অবীনা, রতিচেষ্টায় লজ্জশীল। অথ? 

তথ্বিষয়ে গোপনে যত্ববতী. সাপরাধ প্রিয়তমের 

প্রতি সলজ্জদৃষ্টি সঞ্চারিণী, প্রিয় ও আপ্রিয় বচনে 

অশক্ত এবং মানবিষয়ে সর্বদ! পরাজুখী। 

মধ্য। যথা] উজ্জ্বলে,_ 

"লমানলজ্জা মদন। প্রোগ্তত্তারণ্যশালিনী। 

কিঞ্চিৎ প্রগল্ ভবচন। মোহাস্তনুরতক্ষম।। 

মধ্য। স্তাৎ কোমল! কপি মানে কুত্রাপি কর্কশ ॥ 

ধাহার কাম ও লঙ্জ| সমান, বিনি নবযৌবনা, 

ধিনি কিঞিৎ প্রগল্ভবচন|, মোহ পর্যন্ত সুরত ক্ষম।, 

মানে কখন কোমল! কখন কর্কশ তিনিই মধ্য] । 

প্রগল্ভা যথা। উজ্ভ।লে, 
গপ্রগল্ড। পূর্ণভারুণ্য। মদাক্কোরুঃ়তোতনুকা। 

তূরিভাবোদ্গমাতিজ। রসেনাক্রাস্তবরাতা। 

অভি-ীচ়যোকচেষ্টাসৌ!মানে চাতান্তকর্ক গা) 

। বিলি খুর্₹-যৌব্না।যাধা।বিপরীহে সন্ভোগেনছা" 
চা 

র্ 



| মধালীল|। ] শ্লোকের ও পয়ায়ের ভাবার্থ। ১৬৭ 
মিটি 

প]লিনী, প্রচুর ভংখোদ্গমে অভিজ্ঞা. রস দ্বার] 

কান্তকে নিজায়ত্তকরণে সমর্থ, হার উত্তি ও 

চেষ্টা প্রৌঢ় ভাবাপর, (ও ধিনি মানে অত্তিপয় 

লেন, শ্্রীকৃষচ রমিকশেখর, গোপীগণও 

গুদ্ধ প্রেমরসগুণে প্রবীণ! (প্রাধানা )। 

কৰক শ!, তিনি প্রগল্ভ!। 

মধা] গরগল্ভা, মধা। ও প্রগল্ভ। | 

ধীরাদি বিভেদ যথা, 
ধীরমধা। ঘ.'অধীরমধা।, ধীরাধীরমধ্যা, ধীর 

প্রগল্ভা, অধীর প্রগল্ভ। ও ধীরাধীর প্রগল্ভ!। 
ধীরমধ্য। হইতে ধীর প্রগলভ| পর্যন্ত নায়িকার 

লক্ষণ মধ্যের ভাঁবার্থ ব্যাখ্যায় ৩২।৩৩ পৃষ্ঠায় দেখি- 

বেন। প্ন্ত্য নিষ্ঠবং রোষাদধীর| তাড়য়েৎ 
গ্রিযম্। যে কাস্তা ক্রোধ বশতঃ নিষ্ঠ,ররূগে 

কান্তকে তাড়ন! করে, তাঁহাকে অধীর প্রগল্5। 

বলে। ধীক্নাধীরার যে দকল গুণ ধীর।ধীর প্রগল্- 

ভারও সেই সঝল গুণ। 

তার মধ্যে, পুর্বোক্ত নায়িকাগথের 

মধ্যে। আবার ন্বভাব তিন ভেদ অর্থাৎ 

নায়কের প্রেম, রূপ ও গুণাদির অ|ধিক্য 

মাম্য এবং লঘুতা বশতঃ অধিকা, সম! 

ও লরঘবী এই তিন প্রাকার ভেদ। পুনরায় 

প্রত্যেকের প্রখরা, মধ্যা (মমা) ও 

স্বদী (স্ব) এই ভ্রিবিধ ভেদ হয়। 

তন্মধ্যে ধিনি সদস্ত বাক্য গ্রয়োগ করেন এবং 

বাহার বাক্য কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, 

তাহাকে গ্রধর! কছে। ইহার নান হইলে মৃদ্বী। 
মমত।| হুক্লে মধা। কছে। 

সেই সেই স্বভাবে অর্থ মকলেই 

নিজ নিজ শ্বভাব অনুসারে ঞ্ীরুষণ্েমের 

বর্ধন করিয়! তাহার মন্তোষ বিধান 

করেন। “একথা” ইতি। ইহ গুনিয়। 

প্রভু অপার আনন্দ অনুভব করতঃ “কিছ 

কছ'. রনি আরও অধিক শুরিরার জন্য 

জাগ্রহ্.ঠাকাশ.করিলেন, *ন্বরূপ কহি- 

গোপীপ্রেমে রামাভাস দোষের সম্বন্ধও 

নাই। এই হেভু রুষ্ণের পরম মস্টোষ হয়। 
রস।ভানদোধ যথা স|ছিত্যদর্পণে ও পরিচ্ছেদে,-- 

"অনৌচিত্যপ্রবত্তত্বে আভ।সো রসভাবয়োঃ 1৮ 
রদ অচ্ুচিতরূপে প্রবৃত্ত হইলেই তাহাকে 

রসাভাস বল! যায় অর্থাৎ যে রসের যেভাৰে 

প্রবৃত্তি হওয়! উচিত, সেই রস ধদ্দ সেইভাবে 

প্রবৃত্ত ন হয়, তবেই তাহাকে রসাভাস বলা যায়। 

শূঙ্গার রসেব স্থায়িভাব ব| রতি. যদি উপপতি- 

বিষষ্জিনী। মুনিপত্বী-বিষয়িনী ও গুপ্পত্বী-বিষয়িনী 

হয়) অথব! যদি নায়ক ও নায়িকার সমান অনুরাগ 

ন1 থ।কে, কিন্বা ত্র রতি যদি বনু নায়কনিষ্ঠ ব 

নীচগত হয়, তবে এ রস রসাভাস বলিয়া! গণ্য 

হয়। শ্রুতি গ্রভৃতি শাস্ত্রে জান! যায়, গেপীগণ 
শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্ত্রী, তাহাদের কেবল কুষণনিষ্ 

দাঁভাবিক প্রেম এবং শ্রীকৃষ্জ ও গোপীগণ উভ- 

য়ের প্রতি উভয়ের তুল্যানুরাগ, ইত্য।দি লব 

কারণে, গোপীপ্রেম বসাভাস দোষরহিত। 

পরশ্লোকে ইহার গমাণ করিতে- 

ছেন ॥ ৩৮-৪০ ॥ 

(১৩৭ প1) এএবমিতি।' এই 

শ্লোকের তাৎপর্য । “গোপিকার প্রেমে 

নাহি" এই পয়াব গামাণ এই শ্লোক। 

প্রীন্ক্ণ সত্যকা ম, তাহার কামের অর্থাৎ স্ব 

ল্লের কখনই ব্যভিচার হয় 7 এই জগত তিনি 

অন্থরাগিনী অবশাগণের সহিত বিহার করেম। 
তিনি বিহারকালে সেই অনুরাগিনী অবলাগণের 

স্বরতসন্ব্ধী হাবভাবাদি নিজ অন্তরে অবরোধ 

করিয়াছিলেন অর্থ।ৎ ত|হাদের হাবগাবাদি দ্বার! 

এতই আকষ্টচিত্ত হয়েন' যে, তাহাদিগকে ত্যাগ 

করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অবলাগণ তীহাতে 

্র[গিনী, অন্ত এব টিনি কেমন করিত জাহ. 



১৬৮ 

দিগকে ত্যাগ করিবেন? অনুরাগিনী অবলা- 

গণকে ত্যাগ করিতে পারিবেন ন! বলিয়াই, তাছ!- 

দের সহিত শরৎকালীন রসদকলের আশ্রর়ভৃত 
রাত্রিসকল ব্যাপিয়। বিহার করিতে ল।গিলেন। 

শরৎ শবে যেমন শরৎ খতুকে বুঝায়, তেমনি বৎ" 

সরাতাক কালকেও বুঝায় । অতএব শরৎকালীন 

রস সকলের আশ্রগভূত রাত্রিসকল ব্যাপিয়! বিহার 

বলিতে অনস্তকাঁল ব্যাপিয়। বিহারই বুঝিতে হয়। 

কাব্যমধ্যে কথ্যমান অর্থাৎ কবিগণ যাহ] উৎকৃষ্ট 

বোধে গ্রন্থমধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। রস সকলের 

আশ্রয়ভূতভ এবং চন্দ্রকিরণে সমুজ্বল বলিতে রসা- 

ভাঁদাদি দোষনজ্জিত এবং উদ্দীণনাগ্থিত। গোপী- 

গণের রতি, উপপতিবিষয়িনী নহে। কারণ উহ 

তাদৃশী হইলে, রদ সকলের আশ্রয়দৃত্ত বলিতেন 
ম!। যিনি রসাশ্বাদনে পরম প্রবীণ, যিনি রসের 

সার আশ্বদন করেন, তিনি রসিকশেখর। শক 
রপিকখেখর, অতএব তিনি যে রসাভাস আন্ব।দন 

করেন গাঁই,তিনি যে রসের সার আস্বাদন করি 

ছেন, ইহা স্থির । শ্রীরুষ্ষ রসের সার আস্বাদন 

ফরেন, ইহ স্থির হলে, তিনি এ রস কোথায় 

আস্বাদন করেন, ইহাও নির্ণ্ন করিতে হয় 
গ্রকটলীলায় শ্রীরুষেের রসান্বাদন জগতেই হইয়! 
থাকে, কিন্তু সমম্ত জগতই খিশ্ব্যজ্ঞান দ্বার! 

শিশ্রিত। জগতের সকল ভক্ই বিধিমার্সের 

পথিক। বিবিমার্গের পণিকগণ শ্রীরৃষ্ণকে ঈশ্বর 

বুদ্ধিতেই ভজন কন্ধেন। ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তের 

সক্ষোচ-গৌরবাদি শ্ব(ভাবিক। সষ্কোট-গৌরবাদি 

হইতে প্রেমের শৈথিল্য খটে। শিথিল প্রেমে 

ভরের সস্তেষ হয় না। যে ভক্ত আপনাকে 
হীন ও ভজনীর বস্তকে- ঈশ্বর বলিয়া! জ্ঞান করেন, 

উহার প্রেমে শ্রী বশীভূত ব গ্রীত হয়েন না। 
বিনি হে তাবে ভন করেন, শ্রীকষ) তাহাকে সেই 

তাবেই..জজীকার ফরেন। পরশ্বর্যযজানরহিত 
ডক্চি্ট: পদ্ধতি । র/গমার্ধের গথখিকগণ 

০ 

ঞ্ঞ্জীচেতন্তচরিতামবত। [ চতুর্দশ পরিচ্ছে। 

করেন। পুত্রাদি বুদ্ধিতে সঙ্কোচগৌরবাদি থাকে 
ন।। অতএব প্রেমের গাড়ত। জন্মে। এই 

প্রেমেই প্রীকৃষের সস্তোষ হয়। এই প্রেম বৈকু- 

ঠাদিরও হূর্লত। এই শুদ্ধ প্রেম করুণাময় শীভগ- 

বানের কুপায় যখন প্রপঞ্চে প্রকট হয়, তখনই 

তিনি জগতে উক্ত রসমার আশ্মাাদন' করেন। 
নখ্য ভক্তগণ শরীরকে সমজ্ঞানে এবং বাৎসল্য 

ভক্তগণ হীনজ্ঞানে তাহাকে রলদার আস্বাদন কর- 

ইয়। থাকেন। মধুর তক্তগণ শুদ্ধমাধুরধ্য বশতঃ 

সম্ভেগদ্শায় প্রীরুঞ্চকে নিজের সমজ্ঞানে এবং 

বিরহে আপনা হইতে হীনজ।নে সেবা করিয়! 

তাহ।কে বসসার আন্বাদন করান। মধুররসের 

আবার স্বকীয় 'ও পরকীয় এই ছুইভাবে অবয়ব 

সন্পিবেশ শ্বীকূত হয়। তন্মধ্যে পরকীয়ভাবেই 

রসের অতিশয় উল্লাস হয়। শ্রীবৃন্দাবনই এঁ পর- 
কীয়ভাবের একমাত্র স্থান। এই পরকীয়ভাব 

নিয়ত বর্ধনশীল বলিয়া ইহার অবধি নির্দেশ কর 

যায় না। ইহা! কেবল শুদ্ধপ্রেমরসপ্রবীণ বল" 

বধূগণেই দৃষ্ট হয়। ব্রজ-বধূগণের মধ্যে আবার 
একমাত্র শ্রীরাধাতেই এই ভাব সীমান্ত গ্রাপ্ত হই- 

য়াছে। ব্রঞ্গ-বধূগণ পরকীরাভাবে শ্রীরুষ্ণকে 
ভজন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাহাদিগকে তত্ভাবেই 

অঙ্গীকার করেন। উহ! তীহাদিগের শ্বাভাবিক 

দাল্পত্যেরই আবরক ভাববিশেষ। উহ। দল্পতা 

হইতে পৃথক্ নহে, দাম্পত্যেরই পরিপাঁক বিশেষ। 

উপপত্তি বিষয়ক মধুর রম আবার রসাভাস বলি- 

যাই গণ হইয়! থাকে। অথচ ব্রজসুন্দরীগণের 

সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরকীয় ভাবেই মধুর রসের পর- 
মোৎকর্ষ অঙ্গীকৃত হয়। অতএব ওঁপপত্) ভাঁবের 

যে লঘুতধ, তাহা, প্রাকৃত নায়কপর, প্রীক্ষষ্*পর 
নহে। গুপপতা ভাবের লঘুত্ব যে ভীকঞ্চপর 

নহে, এক্সপ সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে বিশেষ বলও 
আছে। ধিনি সর্ধাবতারের মূল, তাহাতে কি 
কখন লঘুত্ব সম্ভব হয়? বিশেষতঃ তাদুশ ভীকুফে 



গধযলীল! |] 

ভবতার মিথা। হইয়। যায়। গ্রীক গোপীগণের 

নিতাপতি। এবং গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্ত। 

হইলেও, শরীরে গোপীগণের গঁপপত্যভাব এবং 

গোপীগণে শ্রীকষের পরকীয়াভাব অসম্ভব নহে; 

অথউনঘটন।পটীয়পী শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া অস- 

স্তবকেও সম্ভব করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক 

গ্রযোজিতা যে।গমায়! তাহারই ইচ্ছাগুসারে স্বাভা- 

বিক দাম্পহাকে আবরণ পুর্ববক উপপত্যের গ্রক- 

টনপ্ধূপ অঘটনঘটন! করিয়া থাঁকেন। 

এ গুদ্ধপ্রেম রস।ভাগ দোষ রহিত ॥ ৩॥ 

(১৩৭ পা) “বাম। এক ****** আনন্দ 
সাগর ॥+ এই ৪১২ ও ৪২ৎ পয়ারের 

ভাবার সরল। শুদ্ধ-প্রেম-রস-গ্াবীণ 

গে।পীগণ আবার দক্ষিণা ও বাম ভেদে 

দ্বিবিধা । 
বাম। যখ1-_ 

প্মানগ্রহে সদদোদ্যুক্ক। তষ্ছৈথিল্যে চ কোপর্না। 
অভেগ্ঠ| নাঁয়কে প্রায়ঃ-ক্রুর] বামেতি কীর্তাতে ॥” 

যিনি মানগ্রহণ জন্য সর্বদা উদ্যমশলিনী, 

সেই মানের শৈথিল্যে কোপন! হয়েন; মাঁয়ক 

যাহার মান প্রপাদন করিতে অসমর্থ এবং প্রায়ই 

কঠিনার সায় প্রতীয়মান1, তিনি বাম] । 

দক্ষিণ! যখা-__ 
ধিনি মান নির্বান্ধে অসমর্থা, যুক্তবচন 'গ্রয়োগ- 

কারিণী ও নায়কবাক্যে শীঘ্রই গ্রসন্নাঃতিনি দক্ষিণ । 

নানাভাবে, বামাদক্ষিণাদি নানাবিধ 

ভাবে । রদ্ুখনি,প্রেমরদ্বের উৎপত্তিস্থান। 

বয়মে মধ্যমা, পুর্ণ যৌবন1| বাম্যে, 
বামা প্রাখর্ধয গ্রভৃতি ভাব প্রেমবিলাস 

হেতুপ্ীরুষের পরম।নন্দ উপস্থিত হয়। 
কামার্ত লোকের তাহ৷ অনুভবের বিষয় 

হয় না 8১1৪২ ॥ 

€(১৩৭পা) “অহেরিবেতি। এই 

মোকের দীকা:ও বাগল। ঘধ্যের ৭, 

অতএব 

প্লোকের ও পয়ারের ভাঁবার্থ | ১৬৪ 

পৃষ্ঠ।য় দেখিবেন। “বাম্য শ্বভাবে* এই 

পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক 1 8 ॥ 

(১৩৭ পা) “এত শুনি. *** "মুল 

কারণ ॥ এই ৪৩২ হইতে ৪১৭ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভবার্থ মরল। এত শুনি, এই 

মব শুনিয়া । শ্ীরাধাপ্রেমকে অধিরূঢ় 

মহাভাব বল। যায় । দশবান্ হেম, দশ- 

বার অগ্নিতে দগ্ধ নির্মল সুবর্ণের তুল্য। 
এই উপমায়, গেপখঞ্রেম যে একবারেই 

কামশুন্ত তাহ] স্থির হঈল। “কৃষণ' ইতি। 
স্বীরাধ। যদ্দে হঠ।ত্শ্রীরুষ্ণের দর্শন লাভ 

করেন, তবে বিবিধ ভাবরূপ বিভুষণে 
বিভূষিতা হইয়া থাকেন। বিবিধ ভাব- 

বিভুষণ কি, তাহ! বলিতেছেন, “অষ্ট 
ম।ভ্রিক* ইত্যাদি ।” সহজ প্রেম, শ্বাভা- 

বিক গ্রেম। কিলকিঞ্চিত ভাব বলিতে* 
ছেন, “রাধা দেখি ইতি । বর্জেন গমন, 

শ্রীরাধার গমন নিবারণ করে। হর্ন 

সঞ্চারী,হষ নামক মঞ্চারী ভাব ॥৪৩-৪৬। 

(১৩৮ পা) “গর্বাভিলাষেতি ।* এই 

পঞ্চম শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে 

প্রকাশ আছে। কিলকিঞিত ভাষ 

কাহাকে বলে, তাহা শ্জোকাথে গকাশ 

করিলেন ॥ ৫ ॥ 

(১:৮ পা) “আর মাত ভাব'**১,, 

কোটাগুণ ॥ এই ৪৭৭ ও ৪৮ৎ পয়ারের 
ভাবার্থ। আর সাত ভাব অর্থাৎ প্রথমে 

হর্ষ হয়, তাহাতে হাস্য, রোদন, ক্রোধ, 

অভিলাষ, ভয়, অনুয়া ও গর্দ এই সাত 

ভাব। যাঁছার, যে ভাবের। পূর্বোক্ত 

অষ্টভাব একত্র মিলনে কিরূপ হয়, তাহা?! 
ষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন, “দধিখতগ 
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ইন্ত্যাদি। রাধাস্তনয়ন। প্ীরাধ।র মুখ 

ও নয়ন ॥ ৪৭18৮ ॥ ৰ 

(১৩৮ পা) “অন্তঃস্মেরতয়েতি ॥" 

এই ক্লোকের তাত্পর্য্য শ্লোকার্থে গ্রকাশ 

আছে। প্দানঘাগি পথে যবে" এই 

পূর্ন পয়ারানুয।য়ী এই শ্লোক। কিল- 

কিঞ্চিত ভাব নকল শ্রীরাধার কোন 

কোন অঙ্গের ভূষণ, তাহ! এই ক্লোকের 

অর্থে প্রকাশ করিলেন ॥ ৬ ॥ 

(১৩৮ পা) বাম্পব্যাকুলেতি।” এই 
গ্লোকের তাৎপর্য. শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। ঞ্রাধার কিলকিঞ্চিত ভাব 

দর্শনে সঙ্গম হইতে কোটিগুণ আনন্দিত 

হয়েন তত্প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৭॥ 

(১৩৯ পা) “এত শুনি... ''বিলাম 

ডুষণ॥” এই ৪৯ৎ পয়ারের ভাবার্থ 

গরল। বিলানাদি ভাবভূষার, বিলা- 

নাদ্দি ভাবরূপ অলঙ্কারের। বিলক্ষণ, 
অপেক্ষাকৃত বিশেষ ॥ ৫৯ ॥ 

(১৩৯ প। ) “গতিস্থ।নেতি ।৮ এই 

শ্লেকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে গ্রাকাশ 

আছে। বিলান ভাব কাহাকে বলেঃ 

তাহ এই ফ্লোকের অর্থে প্রকাশ করি- 

লেন ॥৮॥ 

(১৩৯ পা) “লজ্জা হর্য*** *..চঞল 

করয়॥' এই ৫০ পয়ারের ভাবার্থ 

সরল। এত ভাব, লজ্জা, হইতে ভয় 

পর্যান্ত । রাধা চঞ্চল করয়; রাধাকে 

চঞ্চল করে ॥ ৫? ॥ 

(১৩৯ প।) “পুর” ইতি। এই নবম 
ক্পোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

- 1.1 আধার অজতাতি । নিন 

শ্রীহীচেতগ্যচরিতা সত । [ চতুদীশ পরিচ্ছেগ। 

ভ্ীরাধা যে চঞ্চলিত হয়েন, তৎগ্রমাণ 
এই শ্লোক ॥৯॥ 

(১৩৯ পা) “কৃষ্ণ আগে..ললিত।- 
লঙ্কার ॥” এই ৫১ পয়ারের ভাবার্থ 
মরল। তিন অঙ্গ, গ্রীবা, কটি ওজানু। 
ভঙ্গে, ভঙ্গি করিয়া । ললিতালঙ্কার, 

ললিত নামক ভূষণ | ৫১। 

(১৪০ পা) “বিস্তাসেতি।” এই 
শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। ললিত নামক ভুষণ পর এই 
শ্লোক ॥ ১০ ॥ 

(১৪৭ প|) “ললিত'** ..মতৃষণ ॥" 

এই ৫২৭ পয়ারের ভাবার্থ মরল । ললিত 

ভূষিত, ললিত ভাবে যুক্ত ॥ ৫২ ॥ 
(১৪০ পা) “হ্িয়েতি।* এই 

প্লোকের তাত্পর্যয শ্নোকার্থে গ্রকাশ 

আছে। “ললিত ভূষিত” পয়ার প্রমাণ 
এই শ্লোক ॥১১॥ 

(১৪০ পা) “লোভে রুঝঃ,৮***ভাব 

বিভূষণ ॥ এই ৫৩ৎ পয়ারের ভাবার্থ 
মরল। শ্রীরাধার কুট্রমিত ভরি বর্ণন 
করিতেছেন, “লোভে ইতি । কঞ্চুক। 

কাচুলি। ভিতরে, অন্তরে । সুখ, প্রীতি । 
ভাব-বিভুষণ ভাবরূপ অলঙ্কার ॥ ৫৩॥ 

(১৪০ পা) *ভ্তনেতি।” এই 

শ্লোকের তাৎপর্য) শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। কুউমিত ভাব প্রমাণ এই 
শ্লোক ॥১২॥ 

(১৪০ পা] ) “কষ বাছা ''ভৎ্পিন ॥” 

এই ৫৪ৎ-পয়ারের ভাবার্থ সরল | : ফুউ- 

শিত ভাবে প্ররাধা কিরে বাঁবহার 
আদতে ভাত অজ) অল 8 ॥ 7): 



রর্পি 

মধালীল!। ] 

(১৪০ পা) “পাণিরোধমিতি |” 

এই শ্লোকের তাৎপর্য শ্নেকার্থে গ্রকাশ 

আছে। “রুষ্ণবাঞ্” ইত্যাদি পয়ার 

গ্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১৩ ॥ 

(১৪১ পা) “এই মত*********করায় 

বিনতি 1” এই ৪৫৭ হইতে ৫৭ৎ পয়ার 

পর্যযন্ত'ভাবার্থ সরল । মহত্রবদন, অনম্ত। 

রন্দাবনসম্পদ্, বৃন্দাবনের সম্পত্তি । কিশ- 

লয়, নব পত্র। আসোয়াথ, অন্বাস্থ্য। 

পুক্পবাড়ি। গুিচ1 মন্দির ॥ ৫৫-৫৭ ॥ 

(১৪১ পা) “রথের উপরে -*পিয়- 

মখী কাজ 1” এই ৫৮ৎ হইতে ৬০তম 

পয়ার পর্যান্ত ভাঁবার্থ মরল। 

আবর্তন করে। “দধি মধে)” শানে 

'দধি মথে" পাঠ হইবে অর্থাৎ মথন 

করে। ঠাকুরাণী, লক্ষমীদেণী। ভায়, 

্ষ্তি পায়। ঈশ্বর প্রভাব, এশ্বর্ষযজ্কানে 

ঈশ্বরের প্রভাব অনুভব হয়। বীঁহা, 

প্ীবন্দাবনে | না মাগে অন্য ধনে অর্থাৎ 

এত সম্পত্তি থাকিতে দুগ্ধ ব্যতীত অন্য 

কিছু তাহারা প্রার্থনা করেন না। নৃত্য 

পরতীত অর্থাৎ গোপীগণের সহজ গমন 

আউটে 

শ্লোকের ও পয়ারেরভাবার্থ। ১৭১ 

দেখিলে, বিশ্বান হয় যেন নৃত্য করিতে" 
ছেন। রুষ্বংশী, কৃষ্জেরঃবংশী 1৫৮-৬০| 

(১৪২ প।) শশ্রিয়ঃ কান্ত ইতি।” 

এবং “চিন্তামণিরিতি ।৮ এই চতুর্দিশ ও 

পঞ্চদশ প্লোকদয়ের তাৎপর্য ফ্লোকার্থে 

প্রক:শ আছে। “চিন্তামণিময় ভূমি 

এই পয়ার হইতে “রুষ্ণবংশী করে মাহা” 

এই পর্যন্ত পয়ার গ্রমাণ. এই দুইটি 

শ্রোেক ॥ ১৪১৫ ॥ 

(১৫২ প।) “শুনি প্রেমাবেশে**১** 

বীর্তন নর্তুন ॥* এই ৬১তম হইতে ৬৩৪- 

তম পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল। শুনি, 

রন্দাবনের সম্পত্তি শুনিয়া। সেই মু্তি 

রাধা মৃত্তি। নিত্যানন্দ দূরে দেখি, 

নিত্যানন্দকে দূরে দেখিয়া । তঙগী করি, 

ইঙ্গিত করিয়া । শঅ্টদিনে, রথযাত্রার 

অষ্টদিবমে। ভিতর বিজয়, মন্দিরে 

গমন | পুর্ববৎ, গ্রথম রখযাত্রায় যেরূপ 

করিয়াছেন ॥ ৬১-৬৪ ॥ 

(১৪৩ পা) “জগন্নাথের *** **কুঝ- 

দান ॥* এই ৬২ হইতে ৬৭পর্য্যন্ত ভাবার্থ 

সরল। ট্রটি গেল, ছি'ড়িয়া গেল 8৬৫।৬৭ - 

ইতি চতুর্দশ পরিচ্ছেদে সুবোধিনী ॥ ১৪॥ 
০ 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 

স্টক ৫8৫ 

(১৪৩ পা ) “নার্বভৌমেতি ।” এই 

লোকের ছাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। এই .পরিচ্ছেদে ভততগণকে 

গৌড়ে বিদায়, মার্বাডৌম-নৃহে ওর 

ভোঁজন বিলাস ও অমোঘের প্রতি প্রভুর 
রূপ। বর্ণিত হইবে ॥ ১ | 

(১৪৩ পা) “জয় জয়... উর 

পুজিল ।” এই ১ম-হইড়ে, ওয় পর্ন 
ৰা 
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পয়ারের ভাবার্ধ মরল। এই মত, পূর্কী 

পরিচ্ছেদের কথিত মত। আচার্য্য 

পুর্জিল, অদ্বৈতকে পূজ। করিল ॥ ১-৩ ॥ 

(১৪৪ প। ) “রাধে রুষ্েেত।” এই 

প্লোকের অভিপ্রায় এই, অদ্বৈত জীবের 

নায় বিভিন্নাংশ নে, পরস্ত স্বাংশ ইহ? 

জানাইতে এবং শক্তি ও শক্তিমানে 

অভেদ, ইহ। গ্রাতিপন্জ করিতে এই শ্লোক 

বলেন। এই ফ্লেক বলিয়। পুজা করেন ॥ 

(১৪৪ পা) “যে|ইনি'*****করে নিম- 

্ত্রণ ॥৮ এই ধর্থ পয়ারের ভাবার্থ। মুখ- 

বাদ্য করি অর্থ।ৎ অদ্বৈত সদাশিব তত্ব 

বলিয়া মুখ বাদ্য করেন, ইহা শিবের 

মন্তোষকর। হামে আচার্ষেযরে, অদৈ- 

তের দিকে তাকাইয়াহাসেন। আঢা- 

ধের নিমন্ত্রণ, ইহা আশ্চর্য কথা । মেই 

কথ কি, বলিতেছেন,” 

চৈতন্ভভাগবতে অস্তে ১৭ অধ্যায়ে, 

একদিন অট্্বত মহাগ্রতুকে নিমন্ত্রণ করি- 

লেন। পরে রঞ্জন করিতে করিতে মনে করিলেন, 

তুর সঙ্গে অনেক মন্ন্যাসী আগমন করেন, তাহ!" 

দিগের ভোপ্জনার্থ গ্রভু অতিশয় ব্যস্ত হয়েন, 

তাহাতে তাহার ভোজন ভাল হয় না,যদি একাকী 

পাই, তবে মনের সাধে ভাল করিয়া! ভোজন করাই। 

এমন সময় প্রভু একাকী সেখানে আমিলেন। 

পর়ে অতিশর বড় বৃষ্টি আরম্ভ হওয়[তে আর 

কেহই জাপিতে পারিলেন না| তখন অধৈত 

নির্জের অভ সিদ্ধি জানিয়! ইন্্রকে স্তুতি করতঃ 

প্রভুকে নিঞ্জাতিমতত ভোজন করান। 

আচারের রথন যথা তত্রৈব,- 

“ একদিন অইৈভ মহাপ্রভুর বাসায় উপস্থিত 

হইলে প্রভূ জিজনা করিলেন, আপনি কোথা, 

জ্ীপ্রীচৈতগ্ভচরিতাসৃত। 

সবি সারি 

[পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 

দর্শন করিয়া। প্রভূ কিলেন, কিন্ধুপে দর্শন 

করিলেন? অদ্বৈত কহিলেন, দর্শন করিগ গ্াদ- 

ক্ষিণ করিলাম। প্রভু কহিলেন, আপনার হার 

হইল। যেহেতু ধর্শন সগয়ে পরিক্রমণ করিলে 

্রীমৃত্তির দিকে পৃষ্ঠ দিতে হয়, তখন দর্শন হয় না) 
এই হেতু আমি এবদৃষ্টে তাকাইয়। থাকি 
আচার্য কহিলেন, একথা বলিবার তুমিই অধ- 

কারী, অন্ত কেহ নহে। অতএব এ বিষয়ে 

তোমার নিকট সকলেরই হার 181 

(১৪৪ পা) “কেহো।"" '*'গৌরা্গ 

সুন্দর ॥* এই ৫ম হইতে ৯ম পর্যান্ত 
পয়ারের ভাবার্থ সরল । কেহে। ঘর- 

ভাত অর্থাৎ গৃহে রন্ধন করিয়। অন্ন 

দেন। গোপভাবগৃঢ়,গোপনীয়গোপভাব। 
মাবেশে বিলাইল, শ্রীরুষেকর জন্মোপ- 

লক্ষে নন্দ-গোপের আবেশে ধনাি 

প্রদান করেন। পিতা মাতা জ্ঞ|নে অর্থ।ৎ 

প্রভু শটীনন্দন হইলেও অন্তরে শ্রীরুষা- 

ভিমান বশতঃ পিভা। মাতা বুদ্ধিতে নন্দ- 

বেশধারী কানাই খুিয়াকে ও যশোদ। 

বেশধারী জগন্নাথ মাহিতীকে প্রণাম 

করেন ॥ ৫-৯ ॥ 

(১৪৫ পা) “বিজয়াদশমী... "**অন্ন 

' সমর্পিল ॥৮ এই ১০ম হইতে ১৬শ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ নরল। লঙ্কাবিজয় দিনে 

অর্থ।ৎ পুরাণান্তরের মতে বিজয়াদশমী 

দিনে, রামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া 

লঙ্কা জয় করেন, এই উৎমব জগন্নাথ- 

বল্লভ নামক উদ্যান মধ্যে হছয়। গড়, 

পরিখা । জগম্মাত। হয়ে, লীতাকে 

'হরণ করে। রাসযাত্রা, আশ্ষিলী পুর্ণি- 

মায়। 

হইতে আসিতেছেনণ- 'অধৈত বঞিলেন।' ঈ্নাধ। দীপদীদন 
“জগ, ৯ 

দীপাবিলী, ফালীপুঞ্জার স্তরে 



ধালীণ!। ] শ্লোকের ও পয়ায়ের ভাবার্থ। ১৭৩ 

হইতে সম্বলন পূর্বক মন্তগ্রহণ দীক্ষা, তাহার যেমন 
অপেক্ষ। অছে, নামের তন্রপ অপেক্ষা! নাই। 

নামে চিত্তপান্ধর জন্য নিতানৈমিতিকাদি কর্ণের 

অনুষ্ঠান নাই। , এব শব ছার! দেহপুথ্য|।দর 

অপেক্ষ।ও নিরাস হইয়াছে । তথাছ-- 

নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধান্তি হয়েননামানি লুকঃ।” 
উচ্ছিষ্টাদিতে ন।মলুব্ধক ব্যাক্তর হারনাম গ্রহণে 

নিষেধ নাই। দশাক্ষরাদি মন্ত্রাদিতে দীক্ষা 

অপেক্ষা আছে, নামে উহ! নাই? ইহাই বিশেষ | 

বস্ততঃ মগ্রসকল নামাত্মক হেতু নাম ও মন্ত্র ফল 

গ্রধানে উভয়ে সমান, কিন্তু এই পদ্যকর্তর, নামে 

পরম এ্রকাস্তিক প্রো শ্রদ্ধ! বশন্তঃ নামের এন্ধপ 

বৈশিষ্ট্য বপিয়াছেন। যদি বল, খুরুকরণ ন| 

করিয় দীক্ষ! গ্রহণে সর্ব ফল লাভ হয় না, বিদ্ধ 

স্বতস্ররূপে নাম গ্রহণ করিলে সর্ব ফল দিদ্ধ হয়। 

অতএব নামই শ্রেষ্ঠ । দীক্ষার প্রয়োজন কি? 

তদুত্তর, গস্তে উক্ত হইয়াছে,_. 
“দেবি দীক্ষাবিহীনন্ত ন সিদ্ধি ৪ চ সদ্গতিঃ। 

1 করিস্তা। টৈল আমি নিক্কধর্্ম নাশ, 

[হা দৈন্যনুচকবাক্য। আর্ট, ভাজা। 

[ন কথায়, মনে মনে নিমাইয়ের আহা- 

রর কথায় ॥১-১১॥ 
(১৪১ প। ) “এইমত ******১ **মবার 

পালন করিয়া ॥* এই ১৭শ হইতে ২৩৭ 

গয়ার পর্যন্ত ভাপার্থ নরল। তার প্রেমে, 

খচীদেবীর বাত্ল্য প্রেমে । আনি, 

আকর্ষণ করিয়া । সংক্কারি, পবিত্র 

করতঃ। শন্য, নারিকেলের মধ্যবর্তী 

শশন। ভাঙন, পাত্র। ভাগে, উচ্ছ- 

নিত হয়। ফল, নারিকেল। ছড়ম, 

মুড়ি, ইহা! চ।উল হইতে গ্রস্তত হয়। 

ওদন, অন্ন। যে আইনে, যে ধন উপ- 

খিত হয়। নরখেলঃ তত্বাবধারক। 

নমধানে, তত্বাবধারণে । পালন, রক্ষণা- 

বেক্ষণ ॥ ১৭-২৩॥ 

(১৪৭ পা) “কুলীনগ্রামিরে'"* কৃষঃ 

প্রেমোদয় ॥* এই ২৪ হইতে ২৬শ পর্য্যন্ত 

ভাবার্থ সরল। কুলীনগ্রামিরে, কুলীন 

গ্রমবামিকে। বংশের হাত, বংশের 

হাতে । আনুষগ? একের প্রসঙ্গে 

অনোর সিদ্ধিকে আনুষঙ্গ বলে 1২৪-২১॥ 

(১৪৭ পা) *আকুষ্টীতি।৮ এই 

নাকের তাৎপধ্য গ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। “এক রুষ নামে” ইত্যাদি 

পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক । 

যদি বল, ঘশাক্ষরাদি শ্রীকষমন্ত্রও মহাঁপাগকে 

তম্মাৎ সর্বং প্রযত্বেন গুরুণ! দীক্ষিত! ভবেৎ ॥ 
তথাহদীক্ষিতলো কানাং অন্নং বিদ্মএবজুদলমূ। 

অদীক্ষিতঃ ক্লুতং শ্রাদ্ধং গৃহীত্ব। পিতরন্তখা। 

নরকে চ পতস্ত্যেতি যাবদিন্তরাস্চতুর্ঘখ ॥ 

সংশ্ৈরপচারৈশ্চ ভক্তিযুক্তো বেদ যদি। 
তথাপাযদী ক্ষিতন্তযার্চ। দেব গৃহৃস্তি নৈব হি ॥+ 

হে দেবি! অদীক্ষিত বাক্তি নিদ্ধি ও সদ্গতি 

প্রাপ্ত হয় না। অতএব অতি বত্তের সহিত গুরু 

কর্তৃক দীক্ষিত হইবে। জদীক্ষিত ব্যক্তির জন্ন ও - 

জল বিষ! ও মূ তুল্য। পিতৃগণ অদীক্ষেত কত 

শ্রাঞ্ধ গ্রহণ করিলে চতুর্দশ ইন্জ্ের অবস্থান কাল 

পর্যন্ত নরকে পতিত থাকেন। ভক্তিযুক্ত হইয়া 

সহজ সহ উপচার দ্বার! যদি পু্। করেন, তখাপি 

বিনাশ কষে ও মোক্ষকে দা করে। অতএব 

মহ হইতে নামের বিশেষত্ব কি? তচুষর, নঙ্জ | অতএব “নদুগুরোরাহিতদীক্ষঃ সর্ববকর্মাণি সাধ-. 

হইতে নামের কিফিৎ,বৈশিষ্য আছে, ইহা বলিতে-. গ্নেদ।” সদ্গুরুর় নিকট ইইতে দীক্ষিত, হই. 

ছেন, 'িধীসিথ/বি।' তব গরুর দিক রর কাধ! নান হিবে।, ১ বীর
 নি, 

অদীক্ষিতের পুজ। দেবতাগণ গ্রহণ করেন না। 



১৭৪ স্্ীক্লীচৈতশ্াচরিতা সত । [ পঞ্চদশ পরিদ্ছে।। 
0 

অবণ কর! যাঁয়। “তম্ম,?্ গুরুং গ্রপন্তে৬” ইত্যাদি | মরণ ॥” এই ৩১ৎ হইতে ৩৪ পয়ার 

ভগবদ্ধাক্যে দীক্ষার আবশ্কত্ব সিদ্ধ হয়। আরও | পর্য্যন্ত ভাবার্থ গরল। 

নামে গুরু-পানপন়্ে ভক্তির উতপাদকত্ব শ্রুত 

হওয়! যায়। অতএব দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক নাম- 

গ্রহণাদিতে ফলাধিক্য প্রতীত হয়। শ্রীরাধা- 

রুষের লীলাদর্শনমন্ধ ললিতার নিকট নারদের 

দীক্ষ। এবং ব্রহ্গা, বেদব্যাস ও ফ্রবাদিরও মন্ত্র 

গ্রহণ শ্রবণ কর যায়। তত্ববি্দিগগ মন্ত্রের 

বৈশিষ্ট্য বলিয়াছেন, মন্ত্ৈ কান্তি ব্যক্তির মন্ত্র গ্রহণে 

কালাদি নিয়ম নাই। গাচ বামার্চনচক্ত্রিকায়-_ 

“অপুচির্বা। শুচির্ববাপি গচ্ছং স্তিষ্টন্ ন্বপন্নপি। 

দারুজলরূপে 

অর্থ।ৎ দারুরূপে জগক্লাথদেব ও জলরূপে 

গঙ্গা । তথাহি- 
*যোইসী নিরহীনে। দেবশ্চিংগ্বরূপে| জন্ার্দনঃ। 
স এব দ্রবরূপেণ গল স্তে। নাত্র নংশয়ঃ ॥” 

নিরঞ্জন, চিন্মগ্দেব জন|দিনই জলরূপা গগ। 

হইয়াছেন। 

লোভাইল, লে।ভ দেখাইলম। কি 

লোভ দেখান, তাহা বলিতেছেন,পরম" 

মন্ত্রশরণো বিদ্বান্ মনট্সব সদ|ভ্যসেৎ ॥* ইতি। পরম মধুর, অতিশয় মাধুর্য/শালী। 

মন্ত্রৈকশরণ বিদ্বান্ বা'ক্ত শুচি ও অণ্ুচি অব- | গুপ্ত” ছে মুরারিগুণ্ ॥ ৩১-৩৪ ॥ 

স্বা় বা! গমনাদি সকল সময়েই মন দ্বার! সন্ত (১৪৯ পা) “এইমত"** "শুর করে 

অভ্যাস করিবে। কিন্তু দীক্ষায় পুরশ্চর্যাদি | সব ॥” এই ৩৫ৎ হইতে ৩৮৭ পয়ার 

অপেক্ষা আছে, নামে তাহ নাই । অথবা, পরীক্ষণ | পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল। তুমিত প্রসাদ, 

নাম।স্মক এই মন্ত্র অর্থাৎ শ্রীণ্চ কৃষ্শ্চ শ্রকফৌ এই কথা বলিবার অভিপ্রায় এই) গ্রন্থ দ 

রন ত 55 

স্পর্শমাত্রেই ফল প্রদান করে, অত্যাস ব1 লুম্বরা- 
ৃঁ ৪ মুক্তি প্রার্থন। করিয়াছিলেন? তদ্প তুমিও 
দর অপেক্ষা) করে না| এব শব্দ দ্বারা ফলামু- 
সন্ধান রাহত হইলেও অক্ঞানবশতঃ অমৃত ভোগ- | সকল জাবের মুক্তি গ্রার্থন৷ করিতেছ। 

নের ন্যায় নামাত্মক এই মন্ত্র নিজফল প্রদান | অথবা তুমি গ্রন্থাদ বলিয়াই এরূপ 

করে। মন্ত্রপদে সমস্ত শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র জানিবেন। ফল প্রার্থনা করিতৈছ, অতএব ইহ। (ত!ম।র 

গ্রকার বলিতেছেন, “ গাকৃষ্টীতি ॥ ৩॥ পক্ষে আশ্চর্য্য নহে । গহন! দের ঞা।থন। 

(১৪৭ প।) “অতএব যা।র....**মহা- | শ্রীভাগবতে মগ্ডম ক্ষন্ধে নবমাধ্যায়ে 

সিদ্ধ জুবনে ॥” এই ২৭শ হইতে ৩০ৎ | দেখুন । অনকুত্য, অন্য কায । কেনে 

পয়ার পর্য্যন্ত ভ।বার্থ মরল। এক কৃষ্ণ” | ভুগ্তাইবে পাপফল অর্থ।ৎ তুমি যে জীবের 

নাম অর্থাৎ যাহার মুখে একবার কুঞ্ণ | পাপ গ্রহণ করিয়া নরকভেগ করিতে ও 

. নাম শ্রবণ করিবে। উচ্চ টঙ্গীতে, উচ্চ | তাহাদের উদ্ধার প্রার্থনা] করিতেছ। 

গৃহে । আড়ানি, বৃহৎ বাজন পাখা। | তোমার প্র্থনাতেই কস উদ্ধার করিতে 

মহাবিদগপ্ধ, অতীব রসজ্জ। বাত, কথা। | পারেন। তোমাকে কি জন্ত পাপে; 

, মহসিদ্ধ জানে, মহালিদ্ধ পুরুষ বলিয়। | ফল ভোগ করাইবেন ॥ ৩৫-৩৮ ॥ 

বোধি হইল ॥ ২৭-৩*॥ " (১৪৯ পা) *বস্থিতি।' এই চু 
210১৮ পা) পরদুনলান'*..*'করাহ | জোকের তাৎপধ্য ক্নেধকার্থে প্রুকা' 



মধালীল! | ] পশ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্থ। ৫ 

আছে । “বৈষবের, পাপ কৃষ্ণ এই পয়ার 

প্রমাণ এই প্লোক ॥ ৪॥ 

(১৫০ পা) “তোমার'** "কিবা 

বনে)? এস ৩৯ ও ৪০ পয়ারের ভাবার্থ 

সল। গড়খা৯, পরিখা । রাই পূর্ণ, 

মর্ষপ পূর্ণ? কোটি কামধেনুপতির 
তর্থ যিনি কে টিকামপেনুর অধিপতি, 

হাব যেমন একটি ছাগী নষ্ট হইলে 
কোন ক্ষতি হয় না, তদ্রপ ষড়েশ্র্যাপতি 

কুফর মায়ানাশে কোন ক্ষতি বোধ 

নাই ॥ ৩৯1৪০ 

(১৫০ পা) “জয় জয়েতি।” এই 

গ্লোকের তাৎপর্য শে্লেকার্থে গাকাশ 
আছে । “ষড়েশ্বর্যযপতি কুষ্ণের এই 

পয়ার গুমাণ এই শ্লোকোভ 'জহাজাগ 

জিত দোষগৃভীতগুণামিতি।” মায় 

বিনাশ হইলে পরমেশ্বরের কিছুই ক্ষতি 
হয় না, ইহ গ্রতিপন্ন হইল ॥৫॥ 

(১৫০ পা) “এই মত*** ***বরূপ 

দামোদর 0৮ এই ৪১ হইতে ৪৪ পয়ার 

পর্যন্ত ভাবার্থ মরল | যমেশ্বরে। যমে- 

হর নামক উদ্যানে এখানে যমেশর 

নামক শিবলিঙ্গ আছে। মান ভরি, 

মামাবধি । নিজছায়া মঙ্গে, ছায়ামাত্র 

মঙ্গে অর্থাৎ একাকী ॥ ৪১--৪৪॥. 

(১৫১ পা) “ধাতুর ইঙ্গিত ..পৃথক্ 
ধরিল ॥” এরই ৪৫ হইতে ৪৮ পয়ার 

পর্যন্ত ভাবার্থ মরল। আহরি। সঞ্চয় 
করিয়া । উভারিপ, রাশিকুত করিলেন। 

বড়িঘোল, ঘোঁলে ঝড়! ফেলা । দুগ্ধ- 
ও, দুগ্ধ পক্ক অলাবু (লাউ)। বেশারি, 
ঘট তরকারি ॥ সাকরা, আনাইজ। 

ডষ্টমামমুদগসপ, ভাঁজ! কলাই ও ভাজ। 
মুগের দাউল। . মধূরান্ন, মিষ্রযুক্ত 

অন্ন। কাঞ্জি বড়া, কজি মিশ্রিত বড়।। 

দুপ্ধলক্লকী, চমিপিঠা। তাহা, পর- 
মান্ত্ে। রনালা, ক্ষিরাদি মিশ্রিত। 

মথিত দধি, ঘোল। ঝারি, গাড়। 

অম্বত গুটিকা, ছেনা বড়া । ৪৫-৪৮॥ 
(১৫২ পা) "হেনকালে আম্মা" 

দয়)” এই ৪৯ হইতে ৫১ পয়ার পর্য্যন্ত 
ভাবার্থ মরল। হেনকালে, যে সময়ে 

আহারায় বস্ত গরস্তত হইল। মৌরভ্য, 

সুগন্ধ | আমন পীঠ, আমন ও পীড়ি। 

যে খাইবে অর্থাৎ যিনি এই মকল অন্ন 

ব্যগনাদি খাইবেন, তাহ1র শক্তি গ্রাভাবে 

এই মব রন্ধন নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥৪৯৬১ & 

(১৫২ পা) "ত্বয়োপযুক্তেতি।* এই 
শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। “রুষের নকল শেষ* এই পয়1র 

প্রমাণ এই শ্লোক। পরে।ক্ পুঞ্জাদিতে 

ও সাধক ভক্তগণ ভগবন্সিদ্দাল্য ও বন্ত্রা- 

লঙ্করাদি উপভোগ করিয়া কার্ধযকারণ- 

রূপ প্ররুতিকে জয় করেন। মাধক 

ভক্তগণ মায়াকে ত্যাগ করিতে না 

পানিয়। মায়া-বিনাশকারী শ্রীরুষঃ গুমাদ 

প্রার্থনা করেন। তাহার] মায়। ভয়ে 

ভীত নহেন, যে হেতু মর্বাত্তই তাহাদের 
তুল্যদৃষ্টি ॥ ৬ 

(১৫২ পা) “তথাপি... "বার" 
হারে ॥ এই ৫২ হইতে ৫৪ পরার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল। তথাপি, ভ্রীকৃষঃ 
গ্রনাদ হইলেও | জানি খাও যত্তেক 

যুয়!ঃ) তুমি যাহা খাও। তাহ, যত হওয়া 



১ 

উচিত, তাহ! আমি জানি। প্রভু যাহ 

খান, তাহা সার্বভৌম নির্ণয় করিতে- 
ছেন “নীলাচলে" ইত্যাদি। অষ্টাদশ 

মাত1, দেবকী গ্রাভৃতি। তার লেখে, 

সেই সব অল্নের তুলনায়। উলটি, ঘাড় 
ফিরাইয়া। রাড়ী, বিধবা ॥ ৫২-৪৪॥ 

(১৫৩ পা) “ফ্রোহার'**'**ত্যজিতে 

উচিত ॥* এই ৪৫ হইতে ৫৭ পয়ার 

পর্যান্ত ভাবার্থ সরল। 

ভৌম ও ষাী মাতার | দুই নহে যোগ্য, 
অমোঘকে বিনাশ করা এবং নিজ 

দেহকে ত]াগ করা উচিত হয় না, যে 

হেতু ছুই শরীর ব্রাহ্গণ অর্থাৎ দুইটি 

ত্রাঙ্গণের শরার। অতএব ব্রহ্গহত্যা 

হইবে ॥ ৫৫-৫৭ ॥ 

(১৫৩ পা) “সন্তষ্টেতি।” এই 

পলকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে গ্রীকাশ 

আছে। “পতিত হুইলে* এই পয়ার 

গ্রামাণ 'এই শ্লোক। পাতিত্য দোষে 

দুষিত পতিকে ভঙ্না করিবে না। 

ইহাই এই শ্লোকে গ্রামাণ করিলেন। 
যাজ্ঞবহ্ধ্যও বলিয়াছেন, 
“আশুদ্বেঃ সম্প্রতীক্ষ্যোহি মহাপাতকদুষিচঃ।" 

মহাপাতকদৃষিত গতিকে শুদ্ধিকাঁল পর্যাস্ত 
প্রতীক্ষা করিবে ॥ ৭॥ 

(১৫৩ পা )"সেই রাত্রে... বচন ॥+ 
এই ৫৮ পয়ারের ভাবার্থ যরল। বিন্ু- 

চিকা, আমাশায় প্রভুর পাতি অনাদরই 

অমোঘের রোগের কারণ ৫৮॥ 

প্রীপ্থীচৈতন্থচরিভাম্বৃত। 

ঠোহার, সার্ব- 

[ পঞ্চদশ পরিচ্ছে। 

(১৪৩ পা) “মহতেতি।” এই 

ক্লোকের তাৎপর্য প্লোকার্থে প্রকাশ 

অ|ছে। সার্বভৌম যে শান্তর বাক্য 

দুইটি পাঠ করেন, তন্মধ্যে এই একটি 
ক্লোক। অভিপ্রায় এই, কষ্টের সহিত 
যে অমোথকে ত্যাগ করিতে হইত, দৈব- 
বশতঃ বিসুচিক রোগ ভাহার প্রাণ 

নাশ করিয়া অনায়াসে ত্যাগ করা- 

ইবে॥৮॥ 1 
(১৫৪ পা) "আতুরিতি। এই 

শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। সার্বভৌমোক্ত গ্লোকদ্য়ের 
মধ্যে এইটি দ্বিতীয় শ্লোক ॥ ৯॥ 

(১৫৪ পা) *গোপীনাথাচার্যয** ** 

গ্রনাদ ॥* এই ৫৯ হইতে ৬৩ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল । দুইজনে, সার্বা 

ভৌম এবং তাহার পত্ী। মাৎমর্য] 
চণ্ডাল, পরের মঙ্গল অগমহনরূপ চগু|ল 

অর্থ।ৎ উগু1লের যেমন হিতাহিত বো! 

থাকে না, তদ্রপ মাৎমধ্য উদয় হইলে 

কোন হিতাহিত বোধ থাকে না। ইহা 

হদয়ে। যাহাতে পালক, যে পাল 

হয়, তাহার পাশ্য বস্তকে পালন করা: 

কর্তব্য, নষ্ট কর। উচিত নয় ॥ ৫৯-৬৩ | 

(১৫৫ পা) “ভউ কহে-শ্কফ্দাস ॥ 

এই ৬৪ 3.৬ পয়ারের ভাবার্থ সরল 

আমিছো, আমিতেছি। চিগ্ন, আশ্চর্য্য 

ভক্ত সন্ব্কে, সার্বাভৌম ও তাহার পড্ধী 
সম্বন্ধে ॥ ৬৪৮৫ 

ইতি পঞ্চদশ পরচ্ছেদে দুবে।ধিনী ॥ ১৫৪ 

কিতাজতিজে 

ষ এ 



ষোড়শ পরিচ্ছেদ । 

(১৪৫পা ) *গোৌড়দ্যানমিতি।” 
এই ফ্লোকের তাৎপর্য্য মৌকার্থে প্রকাশ 

আছে। গ্রন্থকার পূর্বের ন্যায় পরি- 

চ্ছেদোক্ত বিষয় গ্লোকার্থে প্রকাশ 
করিলেন। 

মেধের' সহিত গৌরাঙ্গকে, অমৃত্তবর্ষণের সহিত 

গৌর়াঙ্গদর্শনকে, উদ্যানের সহিত গৌরদেশকে, 

অনলের সহিত সংসারকে ও লতার সহিত মনুষ্য- 

গণকে উপমা দিলেন। মেঘ যেমন বাধুর 

উপরে থাকে, গৌরমেঘ তন্্রপ নিজ-মহিমার উপর 

থাকেন। বাধুর ম্তায় গৌর-মহিম| সর্বগমী। 

অমৃতবর্ষণে যেমন দগ্ধ লতাদি পুনর্জীবিত হয়, 

তদ্রপ গৌরাঙগের কৃপাদৃষ্টি ছার! আধ্যাত্মিকাদি 

তাপে দগ্ধ জীব পুনর্জীবন লাভ .করে অর্থাৎ 

ত্রিতাপ বিনষ্ট হয়। অনলে যেমন অসহা উত্তাপ 

আছে, সংসারে তন্দুপ আধ্যাম্মিকাদি তাপ আছে। 

তাঁপে যেমন সহজেই লতাগণ দগ্ধ হয়) তদ্রুপ 

সার তাপ দ্বারা সহজেই মনুষ্যগণ দগ্ধ হয়। 

ইত্যাদিনপে মনীধিগণ সংলগ্ন করিয়! লইবেন ॥১। 

(১৫৫ পা) “জয় জয়'** ** **দেয় 

বাসাস্থান &” এই ১ম হইতে ৫মপয়ার 

পর্যন্ত ভাবার্থ মরল। বিমন, বির্ষ্য়ী। 

ভাহারে, মহাগ্রভুকে । নহে নিবারণ, 

নিষেধ করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই। 
প্রেমভক্তি প্রকাশিতে; গ্রেমভক্তি প্রচার 

করিতে । যদি বল, প্রেমভক্তি গ্রচারা্থ 

নিত্যানদ্দ প্রভুকে গৌড়ে থাকিতে, 

মহাপ্রভু আজ্ঞা করেন, নিত্যানন্দ প্রত 

যেই,আজ। লঙ্ঘন কররয়। -.নীলাঁচলে 

গমন করেন কেন? তাহাতে গ্রন্থকার 

বলিতেছেন, “তথাপি চলিলা” ইত্যাদি 

অর্থাৎ মহা গ্রভূকে দেখিতে গমন করেন। 

যদি বল, মহাপ্রভু পুর্বে স্ীনিত্যানন্দের 

নিকট গ্রাতিজ্ঞ। করেনঃ 'আমি তোম।র. 

কীর্তনে নাচিব অতএব মহাগ্রভূকে 

দেখিতে নিত্যানন্দ গ্রাভৃ যান কেন? 

তাহাতে বশিতেছেন, "নিত্তানন্দ প্রেম- 

চেষ্টা” ইতি । ঘাটি সমাধান, পথকর 
গুদান। উড়িয়]! পথের, উড়িষ্যা দেশের 

পথের ॥ ১ ৫॥ 

(১৫৬ পা) “মে বৎসর'****আপন 

ভবন ॥” এই ৬ষ্ঠ হইতে ১০ম পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল। মব ঠাকুরাণী, 

মকল ভক্তের জ্রীগণ। অভ্যুতজননী, 

মীতাঠ।কুরানী। ঘাটিয়াল, পথরক্ষক। 

প্রবৌধে, পথরক্ষকগণ পথিকের গতি 

অত্যাচার করিয়া অর্থার্দি লইত, শিবা 

নন্দ তাহাদিগকে স্ততিবাক্যে বুঝাইয় 

নকলের বানা দিতেন । 'আগুবাড়ি, 

অগ্রমর করিয়া ॥ ৬-১০ ॥ 

(১৫৭ প1) “বাণীনাথ...*** ***গভু 

শিক্ষাইল ॥” এই ১১শ হইতে ১৬শ 

পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। বাপী- 

তীরে, নর়েম্্র সরোবর তীরে। ভক্ত্যে 

তক্তিতে। তর্জা,গোহেলিক। বাকা 1১১১২ 

(১৪৮ পা) প্যাহার দর্শবে,.১*বছে 

জন |” এই১৭শ হইতে ২৬প পয়ার 
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পর্ধ)ন্ত ভাবার্থ মরল। বৈষ্বের তার- 

তম্য বলিতেছেন, “যাহার ইত্যাদি 

অর্থ,ৎ মীহার মুখে একবার রুষ্নাম 

শুধ। যায়, তিনি বৈষ্ব। বাহার মুখে 

নিরগুর কষ্ণনাম শুন। যায়, তিনি বৈষব- 

তর। ধীহাকে দর্শন করিলে নিজের 

মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তিনি 

বৈষ্ণবত্তম। ওড়নষী, অগ্রহায়ণ মাসের 
শু ষষ্টি, এই দ্রিনে জগন্নাথকে নৃূত্তন 

শীতবস্ত্র দেওয়া হয়। মাড়,য়া। মাড়যুক্ত। 

মন্বণ, স্ব্ণাযুক্ত । হঠে, ছলনাঁয়। কড়ার 

চন্দন, গ্রীজগন্নাথের অঙ্গের নি্দধাল্য 

চন্দন। ডের, ডুরি। ভবানীপুর, পুরী 

হইতে ছয়ক্রোশ ব্যবধান। “রামানন” 

ইতি। রামানন্দ রায় পদত্রজে গমন 

করিতে অসমর্থ বলিয়া মহাগুভুর মঙ্গে 

না আতমিয়! পশ্চাৎ দে'লায় চাপিয়া 

আযেন। তথাই, ভবানীপুরে। গ্রণয়- 

বিহ্বল, গুণয়ে বিবশ ॥ ১৭-২৩॥ 

(১৫৯ পা) “তার ভর্তি *** ***মহা- 

গ্রমাদ আইল ॥” এই ২৪ হইতে ২৭ 

পয়ার পর্যাস্ত ভাবার্থ মরল। তার ভক্তি. 

রাজার ভক্তি । গ্রভুক্কপাশ্রুতে, প্রভুর 

রূপা ও নিজের অঞ্যতে | উত্তরিবা, 

উপস্থিত হইনে। চতু্ধরে, চৌদার 
নামক গ্রষমে ॥ ২৪-২৭ ॥ 

(১৫৯ পা) প্রাজার আজায়**' :. 

গ্রতিজ। .রাখিলা ॥” এই ২৮ হুইতে 

৩১ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্ধ মরল। ক্ষেত্র 

সঙ্স্যাস, সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করিয়। 

যাবজ্জীবন ক্ষেত্রবাস। ইহ, নীল।চল। 
সবৎপাদ, তোম।র চরগ। একেছরঃ 

একাকী । তোম। লাগি, তোমার সঙ্গে। 

সেই নিদ্ধ হইল অর্থাৎ. তোমার ইচ্ছা, 

প্রাতিজ্ঞ। মেব। ও ক্ষেত্র ত্যাগ করিবে। 

কটক পর্যন্ত আগমনে তাহা সিদ্ধ হই- 

যাছে। লঞা! যেতে, লইয়া যাইতে। 

ভক্তব্বপাবশে, ভক্তের প্রতি কৃপা পর- 
বশ হইয়। ॥ ২৮৩১ ॥ 

(১৬০ পা) *ম্বনিগমমিতি।* এই 

শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। ভগবান্ ভক্তের গ্রাতি রুপ 

পরবশ হইয়া যে ভক্তের প্রাতিজ। রক্ষা 

করেন, তত্প্রমাণ এই প্লোক। 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীক্কষ্চ প্রতিজ্ঞা করেন, যে 
আমি এই যুদ্ধে অন্ত্রধারণ না করিয়! সাহায্যমান্র 

করিব। ভীন্ম গ্রতিজ্ঞ। করেন, আমি শ্রীকষ্ণকে 
অস্ত্র ধারণ করাইব। একদ| ভীখ্ম বাণে বাণে 

অঙ্জ্নকে আচ্ছন্ন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ নুদর্শন চক্র 

ধারণ করিয় ভীম্মের অভিমুখে ধাবিত হুন। যেমন 

স্বীয় গ্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া ভীম্মের গ্রতিজ| রক্ষ 

করিয়াছেন, তদ্রপ মহাগ্রভৃও গদাধরের বিচ্ছেদ 

দুঃখ সহা করিয়াও তাহার গ্রাতিজ্ঞ। শক্ষেত্রবাস ও 

গোপীনাথ সেব ইহ] রক্ষা করিলেন ॥ ২॥ 

(১৬০ পা) “এইমত'***** তাহার 
বর্ণন ॥” এই ৩২ ও ৩৩ পয়ারের ভাবার্থ 
মরল। এইমত, যেরপে জীম্ম গুতিজা। 
রক্ষা করেন, তদ্রপে | “প্রেমের বিবর্ত? 

স্থানে “প্রেমের বৃত্তান্ত পাঠ হইবে। 

“এইমত চলি প্রভূ” ইতি। পয়ারে উক্ত 
হইল,-_. 

গুভু রেমুণা আনিয়া রায়কে বিদায় 
দিলেন। প্রথম পরিচ্ছেদে সুত্র মধ্যে 
উত্ত হইয়াছে, রায় ভদ্রক পর্যন্ত 

শ্রমন করেন! বালেশ্বরের আড়াই 



নধালীল। | ] শ্লোকের ও পয়ারের ভাবাথ। 
০ রর

র 
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ক্রোশ পশ্চিমে রেমুণা৷ ও পনর ক্রোশ | মল্গাদন কর্তা । মর্কট বৈরাগ্য মর্কটের 

দক্ষিণে ভদ্রক। অতএব উভয় বাক্োর 

সামঞ্জন্য কি? ততুত্বর, উহা! মে সময়ে 

ভদ্রক জিলার অন্তভুক্তি থাকায় ভদ্রক 
পর্য্যন্ত বলেন ॥ ৩২। ৩৩॥ 

(১৬১ পা) “তবে ওডদেশ.*****এই 

মত হয় ॥৮ এই ৩৪ হইতে ৩৯ পয়ার 

পর্যন্ত ভাবাধ নরল। ওডদেশ, উৎকল 
দেশ। পাইতুঁঃ পাইতাম ॥৩৪-৩৯। 

(১৬২পা) “যন্ামেতি ।* এই শোকের 

তাত্পধ্য শ্লেকার্থ প্রকাশ আছে। 
“তোমার দর্শন” এই পয়ার প্রমাণ এই 

প্লোকোক্ত “কিতঃ গুনস্তে” ইত্যাদি। 
যেমন ব্রাঙ্ষণকুলে জন্মগ্রহণমাত্র বন 

য(থের যোগ্যতা লাভ করে, তদ্রপ চণ্ডা- 

লাদ্দি নীচজ1তি ভগবন্নাম শ্রবণকীন্তনাদি 

করিয়া বন যাগের যোগ্যতা লাভ করে। 

যাহারা ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন পাই- 

যছে, তাহাদের আর কথা কি?॥৩॥ 

( ১৬২ পা )“তবে মহাপ্রভু......ইহ| 

ন। লিখিল ॥' এই ৪০ হইতে ৪৫ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ নরল। কুপাশাটি, কৃপ। 

করিয়া স্বীয় নিশ্মাল্য বস্ত্র নাবিককে দেন। 

ইহ], এই পরিচ্ছেদে | ৪০--৪৫ ॥ 

(১৬৩ পা1) পুনরপি প্রভু'*'রাখিতে 
পারে ॥” এই ৪৬হইতে ৫ পয়ার পধ্যস্ত 

ভাবার্থ মরল। বদান্য ত্রাহ্মণা, ব্রাহ্মণ 

মকল বছ ধনগ্রাদ। উপক্জীব্য, জীবিক। 

ন্যায় বৈরাগয-- 
অর্থাৎ খানর এনপ কামার্ত যে, স্ত্রী নিঞটে 

ন। থাকপে কথন কখন অধ্থভাবক (পুরুষ) 

উপগত হয়। এরূপ ক্রোধাঞ্ধ যে, র।জাদ কছ 

ন। থাকলেও যুদ্ধ কাগতে প্রবৃত্ত হহয়। অঞ্ত 

বানরের প্রাণ নণ্ঠ করে ও নিজের প্রাণ হারায়। 

এতদূর লুব্ধ যে, |কমপে পরের দ্রব্য অপহরণ 

কাব, এই আভনান্ধতে সর্বদ! ফেরে। খনে 

বন করে তথা(প গৃহ প্রস্তুত করেন৷ । এইরূপ 

বানরের স্কায় যাহারা কাম, ক্রোধ ও লোভের 

সর্ধদ। বশবন্ঠি হইয়া (বিরক্তের স্তায় বাহা বেশ।- 

দিতে বিচরণ করে, তাহাদের সেই বৈরাগ্যকে 

মর্কট বৈরগ্য বলে। 

যথাযোগ্য, যথা মম্তভব। অন্তরনিষ্ঠা, 

অন্তরে রুষ্ণনিষ্ঠ হও ॥ ৪৬-৫০ ॥ 

(১৩৪ পা) “এত কহি...***আইন্ু 

গঙ্গাতীর ॥* এই ৫১ হইতে ৫৭ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ অতিশয় রল| যথা যুক্ত 

শন্র বিহিত। আবরণে, লোকদ্বার। 

রক্ষ। করণ বিষয়ে । ব্যবহারে, রাজ" 

নৈতিক কাধ্যে। রাজমন্ত্রী হয় রাজ- 
পাত্র, রূপ রাজমন্ত্রী ও ননাতন রাজ- 

প্রতিনিধি। গ্রহেলী, বচনচাতুরী। সনা- 
তন যে প্রহেলী বলেন, তাহ। বলিতেছেনঃ 

“যাহা সঙ্গে" ইত্যাদি । পরিপাটী, উত্তম 

রীতি । অবধান, মনোযোগ ॥ ৫১--৫৭॥ 
(১৬গপা।) 'ভক্তগণে'''**রুষ্দান ॥” 

এই ৫৮ হইতে ৬৭ পয়।র পর্য্যন্ত ভাবার্থ 

মরল। নবে, মাকলোয ॥ ৬৮৬০ ॥. 

২ মধ্যলীলায়াং যোড়শ পরিচ্ছেদে গুবোধিনী ॥ ১৬| 

টার পারা 



সগ্ডদশ পরিচ্ছেদে। 

(১৬৫ পা) “গচ্ছরিতি |” ইহার তাৎ- 

পর্যয প্লোকার্থে প্রকাশ আছে। এই 

পরিচ্ছেদের কধিতবিষয় প্লোকার্ধে প্রকা- 

শিত হইল 

শ্ীকষের ্থায় তাছার বৃদ্দাবনধামও সর্ব- 

ব্যাপী। মহাপ্রভু যেস্থানে গমন করেন, সেই 

গ্থানই বুঙ্গাবন। নচেং বাগ্রদি শ্ব(ভাবিক বৈর- 
রছিত হইবে কেন? পরমায়। সকলের খ্রিয়। 

মহাগ্রত্ পরমাত্মরূপে জীব হয়ে প্রকাশ পান। 
অতএব পরম প্রিয় পরমাত্ম] মহা প্রতুকে বাহিরে 

দর্শন করিয়! ব্যান্তাদি পণুগণ মহাপ্রভুর অগ্ভুগমন 
করে এবং পরমাত্ম। মল জীবের নিয়স্তা বলিয়। 

মহা প্রভূ ব্যাআাদি পণুগণকে প্রেমেম্মত ও কষ- 

মন্ত্রজাপক করেন। যে হেতু ভগবান্ ব্যতীত 
অন্ত কেছ প্রেম দিতে পারে ম1॥-১॥ 

(১৬৬ পা।') “জয় জয়'.*করি ভিক্ষা- 
টন ॥* এই ১ম হইতে ৪র্থপয়ার পর্যান্ত 

ভাবার্ধ নরল। কৈল মতি, ইচ্ছ। করিল। 
“দিবেদন* স্বানেপ্নিবেদন* পাঠ হইবে। 

পাত্র, কমগুলু। তোজ্যান্ ব্রন্মণ। স্বাশ্র- 
মোচিতাচ।র-পরায়ণ ব্রান্ষণ অর্থাৎ্যাহ।র 

হস্তে রন্ধিত অন্না্দি ভোজন করা যাইতে 

পারে। সুন্গিপ্জ, প্রেমবান্। সেব। ভিক্।- 

কত্য,-মেবার জন্য তিক্ষাকার্ধয। বস্ত্র! ঘু- 
ভাঙন, বন্ত্র ও জলপাত্র। ভিক্ষাটন, 

ভিক্ষার জন্য জমণ ॥ ১৪. 

(১১৯ পা) “তাহার বত: 
/ রঃ ই ৫ হইতে ধম পল্টু ভাষার ধা 

ব্রড়াব্যুত 

সরল । পুর্বরাত্রে, রাত্রির গ্রথম ভাগে। 
মাইল, মারিলেন ॥ ৫-৭ ॥ 

(১৩৬ পা)ধন্যাঃ ম্মেতি।" ্লোকের 
তাৎপর্য গ্লোকার্ধে প্রকাশ আছে। 

গ্ররাধার ভাবাবেশে মহাপ্রতু হরিকীগণের 

অঙ্গে হস্ত বুলাইয়! এই প্লোক পড়েন। হরিনীগণ 
্বীয় পতির মহিত মিলিয়! শ্রী সেবা করায়, 

ইহার! ধন্ত। আমাদের পতি গোপগণ অতি ক্ষুদ্র, 

সাক্ষাৎ কৃষ্খসেব। সহা করিতে ন। পারায় আমর! 

অধন্ত। বিপক্ষ বাতীত রসপুষ্টি হয় ন| বলিয়! 
শ্রীকষের ইচ্ছাতেই খু গোপগণ কৃষ্ণমেবা সহ্ 
করিতে পারিতেন না। শ্বরূপতঃ তাহার! পার্যর- 
ভন্ভা 1২ ॥ 

(১৬৭ পা) “হেনকালে...পড়িল ॥* 
এই ৮ম পয়ারের ভাবার্থ মরল। হেন- 

কালে, যে নময়ে শ্লোক পড়েন। দেখি, 

ধ্যাম্রও মগের মিত্র ভাব দেখিয়া ॥ ৮ ॥ 
(১৬৭ পা) শ্যত্রেতি।* শ্লোকের 

তাৎপর্য প্লোকার্থে প্রকাশ আছে। মহা" 
প্রভু যে বন্দাবনের গুণবর্ণনয্লোক পড়েন, 
তাহ! এই প্লোক। ব্বন্দাবনের গুণ কি, 

তাহ! এই প্লোকের অর্থে কিঞঝিৎ বর্ণনা 

করিয়াছেন। রন্দাবনে প্রাকৃত ক্রোধ 
লোভাদির অবস্থান দাই। মহাপ্রভুর 
গমন স্থান রঙ্দাবন হওয়াতে, বনস্থলীও 
তাং বঙ্গাবন ছইয়াছেন। অতএব 

ব্যাজ ও স্গাদির (১০ ভাব 
একি ব৫5৬ বদ, ন্ চা রি 
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মধালীল!। ] 

(১৬৭ পা) '*রুষ্ণ কৃষ''***হইল 

বৈষধবে ॥* এই ৯ম হইতে ১১শ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ নরল। বুলি,বলিয়া ॥৯-১১। 

(১৬৮ পা) “গৌড় বঙ্গ... ...করে 

নিমন্ত্রণ ॥ এই ১২শ ও ১৩শ পয়ারের 

ভাবাধ সরল। বারিখণ্ড বনপ্রদেশ 

অর্থ(ৎ ছোটনাগপুর হইয়। গমন করেন। 

ভিল্ল,পার্ধতীয় মনুষ্যজাতি। যে গ্রামে 

রহে অর্থাৎ মহাপ্রভু যে গ্রামে থাকেন, 

নেই গ্রামের যিনি ব্রান্ষণ। তিনিই প্রভুকে 

নিমন্ত্রণ করেন। 

সন্দেহ হইতে পারে, যে গ্রামে ব্রাঙ্ষণ নাই, 

সেখানে মহাগ্রভু কি করিতেন এবং ভট্াচাধ্য 

কিরূপে শৃদ্রের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন? যে 

হেতু শৃদ্বান্ন গ্রহণে পতিত হয়। 

তদ্ুত্বরে গ্রন্থকার বলিতেছেন, “যাহ 

বিপু নাহি" ইত্যার্দি। 

যেখানে ব্রাঙ্গণ নাই, সেখানে মহাজন (সাধু) 

শৃদ্রগণ আভিয়! ভট্টাচার্য।কে নিমন্ত্রণ করতঃ মহ!" 

প্রভূকে ভিক্ষা দিতেন। মনু বলিয়াছেন, পশু" 

বাত, গ্রতিগ্রহঃ” বিশুদ্ধ ঝাকি হইতে প্রতিগ্রহ 

করিবে। অতএব এ শৃদ্রগণ যখন মহার্জন, তখন 

উহার! বিশুদ্ধ। অথব, শুদ্ধি বলেন, “আযা- 

চিতোপপন্নে তু নান্তি দোষ গ্রতিগ্রছে।” অয" 

চিত ভাবে দান উপস্থিত হইলে; তাছ। গ্রহণে 

কোন দোষ নাই। “দাধুতঃ প্রতিগৃহীগাৎ” লাধুং 

গণ হইতে দান গ্রহণ করিবে; এই স্তর বশতঃও 

সাধু শুত্রগণ অধাচিত ভাবে তট্টাচার্কে ভি! 

দিতেন, বণিয়া! কোন দোষ-হইডে পারে না। 

পয্াযোক্ত “আমি মবে” এই বাক্যে অযাচিত্ত ভাব, 

গ্রকাশ পাইডেছে। অথবা স্থিতি বলেন, “আগ 

পদ্য করমপর্লাৎ সর্ধাৎ বাতি পবিজতামিতি।”. 
নাঙণের হম্পর্শ প্রা হইলে সফল বই গৃধির 

৬১, 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার । ১৮১ 

হয়। অতএব বলভগ্রের করম্পর্শে তও্লাদি পবিত্র 

হইত, সুতরাং উহ! গ্রহণে মহাগ্রতুর কোন. দোষ 

হয় ন1। অথবা, পনায়াদোষেণ মস্করী* এই ভার 

বশতঃ সন্ন্যাসীর যখন অন্নদি দোষ সম্ভব হয় লা, 

তখন স্বয়ং ভগব[ন্ মহাগ্রভুর কিরূপে দোষ হইতে 

পারে। অথবা, যেমন বিবাহ হইলে স্ত্রীলোকের 
গোত্রান্তর হয, তদ্রপ মনুষা বিষুঃমন্ত্রে দীক্ষিত 

হইলে গোত্রাস্তরিত হয় অর্থাৎ শুদ্ধত! লাভ করে। 

অতএব মহাজন ( পবিত্র বৈষ্ণব ) শুদ্রের নিকট 
মহা প্রভুর ভিক্ষা দোষকর নহে। অথবা, চৈতন্ত- 

চন্দ্রোদয়ে ৯ অঙ্কে উক্ত হইয়াছে,_-কাণীমিশ্র 
মহা প্রভুকে ভিক্ষা! দিবার জন্ত, কয়েকটি ব্রাঙ্গণ 

পুরী হইতে বনপথে প্রভুর অজ্ঞাতে প্রতুর সহিত 

প্রেরণ করেন, তাহারাই ভিক্ষা! দিতেন ॥১২।১৩| 

(১৬৮ প1) “ভট্টাচার্য্য ****** **ন্বয়ং 

ভগবান ॥ এই ১৪ হইতে ১৭ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল। অন্ন, আহারীয় 

বস্ত। সংহতি, সঞ্চয় করিয়া । তার 

বিপ্র, বলভদ্রের ভৃত্য ব্রদ্ষণ। শীতের 
গ্রারস্তে মহাগভূ বনপথে বৃন্দাবন গমন 

করেন ধলিয়া ঝরণার গরম, জলে জান 

করেন ॥ ১৪-১৭ ॥ | 
(১৬৯ পা) *মুকমিতি।” এই 

শ্লোকের তাৎ্পধ্য শ্লোকার্থে গ্রকাশ 

অ।ছে। বলভদ্র এই শ্লোক বলিয়। প্রভুর 

স্তব করেন। কৃষেঃর কৃপায় ঘমস্ত অভীক 

ণিদ্ধ হয়। অতএব আমর শ্ঠায় অধম 

কাকও গরুড় সমান হয়॥ 8॥ 

(১৬৯ পা) “এইমত'" ***দেখিয়ে 

তাহাতে ॥ এই ১৮ হইতে ২৩ পরয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ লরল। এইমত) “মুক- 
মিতি।” গ্লোকানুষায়ী। অন্য না 

 আানিবে, আর নিমন্ত্রণ সীকার করিবে 
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১৮২ 

না। দুই ভৃত্যবশ, তপনমিশ্র ও চক্র 

শেখরের অধীন ॥ ১৮২৩। 

(১৭ পা) “নিরন্তর'***** "*পম্বরূপ 

বিভেদ ॥* এই ২৪ হইতে ২৮ পয়ার 

পর্যন্ত ভাবার্থ সরল। নেত্রযুগে, ছুই 

চক্ষুতে। দিংহের গঙ্জন। মিংহ সদৃশ 
গঞ্জন। প্রাকাশানন্গ মহাগুভুকে নিন্দা 

করিলেও বাক্দেবী সরদ্বতী নিজপতিকে 

নিন্দা করিতে পারেন ন। বলিয়। নিন্দ।- 

ছলে স্ব করেন। লোক প্রতারক, 

লোক নকলকে গ্ুতারণ। করে । স্ততি- 

পক্ষে, লোক নকলকে প্ররুষ্টরূপে ভক্তি- 

দান করিয়া ত্রাণ করেন। মোহনবিদ্া, 

মোহিত করিবার বিদ্যা । স্ততিপক্ষে 

হলাদিনী শক্তি। মোছে, মোহিত হয়। 

মহ এন্দ্রজালী, মহা ভেঙ্বী প্রাদর্শক। 

ততিপক্ষে, এন শব্দে মহৈশ্বর্যয সুতরাং 

মহ! এশ্বর্যাশালী। বিকারে, বিক্রয় 

হইবে] "ভাবকাঁলী, ভাবুকতা | স্ততি- 
পক্ষে মহা উষ্ব্যযশালি পুরুষের ভাবু 
কতা গোপন থাকিবে না। উচ্ছ.স্থল, 

ব্বেচ্ছাচারী। স্ততিপক্ষে, 

কাহারও অধীন নহেন বলিয়। ম্বাধীন। 

 দুই্টলোক নাশ, ইহকাল ও পরকাল নষ্ট 
 স্থয়। স্ততিপরক্ষে, ভগবানের সঙ্গ করিলে 

ইহকাল ও পরকালের ভোগ্য লোক নষ্ট 
হইয়। নিত্যধাম প্রাপ্তি হয়। তিন ভেদে 

নাম, বিহ দেহ স্কম্থজপ ভেদে। দেহ 

দেহী ইত্যাদি" কষে নাম, দেহ ও ত্বর্ূপ 

এই তির উক্কই তত্ব অর্থাৎ চিগানন্দ 

বণ). 'তএব' এই. তিনটি অন্ত? | 

১০১ মীঘ€ এ ধের নবংসরীপ 

3 চৈতগ্যচরিতা স্বত। 

ভগবান্ 

[ঃসশুদশ পরিচ্ছো। 

চিৎ; এই হেতু জীবের নাম, দেহ ও 

স্বরূপের ভেদ আছে ॥২৪-২৮॥ 

(১৭, পা) “নামেতি।” পঞ্চম 

ক্লোকের তাৎপর্য্য গ্লোকার্থে গুকাশ 

আছে। “দেছ দেহী” এই পয়ার গ্রামাণ 

এই শ্লোক ॥৫॥ 

(১৭০ পা) “অতএব.” চিদানন্দ ॥' 

এই ২৯ পয়ারের ভাবার্থ মরপপ। বিলাম, 

স্বরূপ। নামাদি তিনটি ম্বগঁকাশ হেতু 
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রংহ্ নহে, উহ চিদা- 

নন্দ ম্বূপ॥২৯॥ 

(১৭১ পা) “অতঃ ্কৃফেেতি।" 

এই ষষ্ঠ গ্লোকের তাৎপর্য গ্লোকার্থে 
প্রকাশ আছে। “অতএব কৃষের* এই 
পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। 

যদি বল, কৃষ্নাম যদি প্রাকৃত ইন্ত্িয়ের গ্রাহ 
নহে, তবে জিহবাদিতে কিরূপে শ্ক্রিত হয়? 
তরুত্তর, “সেঝোন্ুুখে" ইতি। নাম স্বপ্রকাণ 

বলিয়া! নাম গ্রহণে রসনাদি উন্মুখ হইলে নাম স্বয়ং 

প্রকাশিত হয়। যখন মৃগণেহ ত্যাগ সময়ে রাজ! 

ভরত “নারায়ণায় নমঃ” ইত্যাদি নাম কীর্ন ও 

কুস্তীর কর্তৃক গিলিত গজেন্্ শ্রীরুফের স্ত্ি করি” 
রাছেন, তখন অবসশ্তই স্বীকার. করিতে হইবে, 

ন[মাদি স্গ্রকাশ ও চি্দানন্দ প্বরূপ। ইহ! স্বীকার 

ন1 করিলে মূগ ও গ্জাদির মুখে নামের উচ্চারণ 

সন্তবে না।৬। 

(১৭১ প1) “্রঙ্ষানন্দ:'**** "খনিজ 

বশ॥' এই ৩৭ৎ পয়ারের ভাবা 
সরল। নিজবশ অর্থাৎ কৃষ্ণের লীলারন 

রন্মঞ্ঞানিকে আকর্ষণ করিয়া নিজের 

অধীন করে॥ ৩০ ॥ + 

(১৪১ পা) “্যহুখেতি।”' এই 

গোবর ভীংলর্া : কি ককাশ 



বধালীলা। ] 

আছে। এ্রক্মানন্দ হতে” এই পয়ার 

প্রমাণ এই শ্লোক। ক্রঙ্গানন্দ হইতে 

ীরুষের লীগারসে পরিপূর্ণরূপে আনন্দ 

তনুভব হয় বলিয়া. গ্ীকষ্ণের মনোহর 

লীলারস ঘার! ব্রজাজা নী গুকদেব আকুষট 

হয়েন ॥ ৭॥ 

(১৭১ পা) “ত্রন্ষনন্দ''**** মন ॥? 

এই ৩১৫. পয়ারের ভাবার্থ সরল। 

প্ীকষ্চের লীলা যেন ব্রহ্মজ্ঞ।ণিকে 

আকর্মণ করে, তদ্রপ তাহার গুণ ও 

আত্মারামগণকে আকর্ষণ করে ॥ ৩১॥ 

(১৭১ পা) “আত্মারামা* ইতি। 

এই প্লোকের টীকা ও বাঙলা মধ্যের 

৫১ পৃষ্ঠায় দেখুন | প্বরহ্মানন্দ হৈতে' 

পয়ার গ্রমাণ এই প্লেক ॥৮। 

(১৭১ পা) “এছে। সব***"শান্ধে ॥" 

এই ৩২ৎ পয়ারের ভাবার্থ। কৃষ্চচরণ 

মন্বদ্ধে অথাৎ গ্্িরুষের লীল। ও গুণাদি 

আত্মারামগণকে আকর্ষণ করে।সে মকল 

কথা দূরে থাকুক + তাহার চরণের তুল- 

সীর যগুকিঞিৎ সম্বন্ধ মাত্র লাভ করিয়া 
বাহুও আত্মারামগ্ণণের মন হরণ করে। 

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রীকৃষের 

ভক্ত মক্গ লন্বব্যক্তিরও ভজন নন্দ ব্রদ্মা- 

নন্দ হইতে শ্রেষ্ঠ। যে হেতু ভক্ত (তুলসী) 

সঙ্গ লব্ধ ব্যক্তি (বায়ু) আত্মারামের মন 

' হরণে বমর্থ॥ ৩২। 

(১৭১ পা) ,“তস্যেতি।” এই 

শ্লোকের তাৎপর্য ক্লোকার্থে শকাশ 

আছে। “এছে!। সর পয়ার গা 

এই মোক।..জঙ্কামদ হইতে ভরণীণের 

সেহানুদ গোধ, হা ম্যর্থন মিযিজেনাই।. 

ক্লোকের ও পয়ায়ের ভাবার্থ। ১৯৮৩ 

(১৭২ পা) “অতএব, *** বলে 
বাহু তুলি ॥” এই ৩৩ হইতে ৩৬ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল। অতএব ব্রচ্জানন্দ 

হইতে ক্লষ্সেবানদ্দ শ্রেষ্ঠ বলিয়া । তিন 
জনায়, তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর ও দুঃখিত 

বিাকে | বেণী, যমুন। ও গঙ্গার মিলিত 

স্থানকে বেণী বলে। মাধব, বেণীঘাটের 

নিকটম্থ বিকুমুত্তি। ভট্টাচার্য্য, বলভদ্র। 
বিশ্রান্তিথট অর্থাৎ বিশ্রু/মথাট নামে 

খ্যাত যমুনার ঘাট; প্ীরুষখ কংসবধের 

পর এই ঘাটে বিশ্র।ম করেন। জন্মস্থান, 

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম স্থান ॥ ৩১-৩৬ | 

(১৭২ পা) "লোক হরি'* **'মোর 

শিক্ষা! ॥ এই ৩৭ হইতে ৪০ পয়ার 

পর্যন্ত ভাবার্থ সরল। গোপাল প্রকট 

সেবা, গোপালকে গুকাশ ও সেবা 

প্রকাশ, ইহ। চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখুন | 

ডাহা, পুরী । শিক্ষ। গুরুর অচরিত 

ধর্ম গরাবন্তিত কর। রূপ শিক্ষ। ॥৩৭-৪* ॥ 

(১৭৩ পা) “যদ্যদেতি।” এই 

গ্লোকের চীকা ও বাঙলা! 'আদির ২৮ 

পৃষ্ঠয় দেখুন। ইহার তাৎপর্যয ভাবার্থ 

ব্যাখ্যার ৯৪ পৃষ্ঠ।য় দেখুন। “পুরী 

গোমাঞিও” পয়ার গ্রামাণ এই প্লোক 1১০৫ 

(১৭৩ পৃ) “যদ)পি...*** ধর্মলায় & 

এই ৪১ ও ৪২ পয়ারের ভাবার্থ সরল, 

ধর্ম সার। শ্রেষ্ঠ ধর্ম | ৪১18২ ॥ 

(১৭৩পা) পতর্ক ইতি।” এই 

প্লোকের তাৎপর্য গ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। “ঞতি স্মতি যত" ইত্যাদি 

পয়ার গামা এই প্েক। এ. 

পরত দানার দাঃ মা) 



১৮৪ 
লগ 

যে যত যুক্তি দেখাইতে পারে, সেই জয়ী হুয়। 
ক্ঁতিগণ পৃথক্ পৃথক অধিকারিফে পৃথক্ পৃথক্ 
উপদেশ দেওয়ায় প্রথমতঃ বিরুদ্ধের সায় প্রতীয়- 

মান হয়, বস্ততঃ বিরুদ্ধ নছে। খধিগণ্ও পৃথক্ 

পৃথক অধিকারির জন্য পৃথক পৃথক কর্তব্য বলার 

উছাও প্রথমতঃ বিভিন্ন মত বলিয়| গ্রতীত হয়। 
অতএব নিজবুদ্ধি বলে কেহই শাস্ত্ার্থ অবগত 
হইয়| ধর্দতত্ব নিশ্চয় করিতে ন| পারায়, তাহ।দের 
সম্বন্ধে ধর্দতত্য গোপন স্থানে নিহিত রহিয়াছেন। 

এই হেতু পূর্বতন বেদার্থবেন্ত! বিশুদ্ধচেত! সাধু. 
গণের অনুসরণ কর! কর্তব্য ॥ ১১॥ 

(১৭৩ প1) “তবে সেই", **নছুষ্কার 

করিয়া ॥ এই ৪৩ ও 8৪ পয়ারের 

ভাবার্থ মরল। লক্ষ সংখ্য লোক, লক্ষ 

লক্ষ লৌক। চব্বিখঘাট, মথুরার নিকট 
_ অপ্ধচন্দ্রারতি যমুনার চর্বিশ ঘাটে চব্বিশ 

তীর্ঘ। যথ', 
১। অবিষুক্ত, ২1 বিশ্রান্তি, ৩। সংসার- 

মোচন, ৪। প্রয়াগ, ৫। কনখল। ৬। তিন্দুক, 

৭। নুর্যয, ৮। বটস্বামী, ৯। ফ্রুব, ১৭। খষ, 

১১। মোক্ষ, ১২। রো, ১৩। নব, ১৪। ধার" 

পতন, ১৫। সংযমন, ১৬। নাগ, ১৭। ঘট!, 

তরণ, ১৮। ব্রক্ষলৌক, ১৯। সোম, ২*। সর- 

স্বতী, ২১। চক্র, ২২। দশ/শ্বমেধ, ২৩। বিশ্ন- 

রাজ) ২৪। কোটি। 

ত্বয়ু প্রভৃতি শিবলিঙ্গ । কুমুদ 
কুমুদ বন। বলা, বহুল। পর্বাত। 

'ভাহ। তাহা, তত্রত্য কুণ্ডে।. গাতীঘটা, 
গোসমুহ ॥ ৪১189 ॥ | 

(৯৭৪ প।) গাভী দেখি '***ল্লোক 

পড়ে ৪ এই 8৫ হইতে ৪৮ পয়ার পর্যন্ত 
ভাবার্থ সরল।. বাৎমলেট গাভীগণ 
চাটেঅর্থৎ ব্রজের, পঞ্চপক্ষীগণ- কৃফনিষ্ঠ 
এই/গছু ত্বা্ারা' বাংহলো মহাঠভুর 

প্রীঞ্ীচৈতম্তচরিতাম্বত [সপ্তদশ গয়িচ্ছেদ। 

অঙ্গ চাটিয়াছিল । অথবা “পগ্ডঃ পশ্খুতি 

গন্ধেন” অর্থাৎ'পণ্ড গন্ধ দ্বার। দেখে, এই 

ম্যায় বশতঃ গোগণ মহাগাভুর অঙ্গগন্ধে 
চিনিতে পারেন, ইনিই প্রীরুষ্ণ। মেই 

কৃষ্ণ এক্প মুদ্তি কিরপে প্রাপ্ত হইলেন 

এবং কুঞ্জের এই মুত্বিতে কি রস আছে, 
ইহ! আস্বাদন জন্য মহাগরড়ুর অঙ্গ লেহন 

করেন । বাট, পথ । দিল দরশন, নিত্য" 

লীলার পরিকর অগ্রকটভাবে থাকিলেও 

প্রভুর সম্মুখে প্রীকট হইলেন। গু- 
শ্লোক গুণ বর্ণন শ্লোক। পড়ে, পাঠ 

করে ॥ ৪৫-৪৮ ॥ 

(১৭৪ প।) “মৌন্দর্ধ্যমিতি |” এই 

শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে গ্রকাশ 
আছে। কৃষ্ণের গুণ বর্ণন এই শ্লোক 1১২ 

(১৭৪ পা) “শুকমুখে** *শ্বর্ণন ॥ 

এই ৪৯ পয়ারের ভাবার্থ মরল। কুষ্ঃের 

বর্ণন, কুফর গুণ বর্ণন । রাধিকা বর্ণন, 

রাধার গুণ বর্ণন ॥ ৪৯ | 

(১৭৫ পা) গঞ্ীরাধিকায়৷ ইতি ।” 

এই শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্ধে প্রকাশ 

আছে। গ্রীমতি রাধিকার গুণ বর্ণন এই 

শোক 1 ১৩।॥ 

(১৭৫ পা) “পুনঃ '** পঠন ॥” 

এই ৫০ পয়ারের ভাবার্থ সরল । আর 

শ্লোক, গরুষ যে মদনমোহন |তৎপামাণ 

অন্ত গ্লোক। ৫০1 

(১৭৫ পা!) “বংশীধারীতি।” এই 

ল্লোকের তাৎপর্য & গ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। গ্ররুধ্ যে মদনমোহন তৎ- 

প্রমাণ এই মোক & ১৪ ॥ | 
(5৭২ গা) গাধা শি, ইতি ।" 



মধালীল!। ] 

এই শ্লেকের তাৎপর্য্য ক্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। গ্রুঞ্খ যে মদনমোহন তৎ 

প্রমাণ ফ্লে।ক গুক যে বলেন, তাহা 

গুনিয়। শারী যে পরিহান পূর্বক শ্লোক 

বলেন, তাহ। এই প্লোক। শ্রীরাধা সঙ্গে 

না থাকিলে কুষ্জের শোভা হয় ন।॥১৫॥ 

(১৭৫ পা) “এত গুনি..* ***করেন 

অভ্যাসে ॥ এই ৫৩ হইতে ৫৫ পয়ার 

পর্য্যন্ত ডাবার্থ সরল। উল্লাস, প্রেম 

জনিত আনন্দ। যর্দি বল, মহাপ্রভুর 

প্রেম উথলিয়া৷ উঠায় কি, প্রেম বেশী 

হইয়াছিল, পূর্বে কম ছিল? ততুত্তর, 

যেমন অগ্নিতাপে উচ্ছলিত দুগ্ধের পরি- 

মান বৃদ্ধি না হইলেও অধিক পরিমিতের 

স্তায় গ্রতীতি হয়, তদ্রুপ উদ্দীপনাদি 

দর্শনে প্রেমও উচ্ছলিত হইয়া] বদ্ধমন- 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাবাথ। ৮৮৫ 

রূপে প্রতীত হয়। নির্বাহ, সম্পর। 

অভ্যামে, যেমন গমনে প্রবৃত্ত ব্যক্তি অন্য, 

চিন্তায় আবিষ্ট হইয়া গমনে মনঃ লংযে।গ 

না থাকিলেও পূর্ব অভ্যান বশতঃ পথে 

গমন করে, তদ্রপ মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট, 

হইয়! শরীরাদিতে অনুসন্ধান না থাকি" 

লেও পুর্নাভ্যাম বশতঃ স্নান ও ভিক্ষা 

সম্পর করিতেন ॥ ৫৩ ৫৫ ॥ | 

(১৭৬.প1) “এই মত'*'রুষ্দাম ॥” 

এই ৫৬ পয়ারের ভাবার্থ সরল। বার- 

বন, যথা, 
১। মধুবন, ২। তাপবন, ৩। কুমুদবন, 

৪1 কাম্যকবন) ৫। বছুলাবন, ৬ | তত্বন, 

৭| খদ্িরবন, ৮। মহাবন, ৯। লোহওজধ- 

বন, ১৯। বিহবন, ১১। তাগ্ানীবন। ১২। 

বৃন্দ।বন। 
পাথারে, সাগরে ॥ ৬৬ ॥ 

ইতি মধ্যলীলায়াং ষোড়শ পরিচ্ছেদে সুবোধিনী ॥ ১৭॥ 

তাজ 

৯. 

অফীাদশ পরিচ্ছেদ । 
*9$:966€- 

(১৭৬ পা) প্রৃদ্দাবন” ইতি। এই 

এই ক্লোকের তাৎপর্যয আ্লোকার্থে 

প্রকাশ আছে। এই পরিচ্ছেদোক্ত বিষয় 

শ্নোকার্থে প্রকাশিত হইল | ১॥ 

(১৭৬ পা) “জয় জয়......প্রিয়ার 

সরসী ॥* এই ১ম ও ২য় পয়ায়ের ভাবার্থ 

সরল। আরিট গ্রাম, অরিস্ম শব্দের অপ" 

জংশ, পরখামে'বলরাগ কংসের জাতুগণর্কে 

বিনাশ করেন। রাধাকুগুবার্তা, রাধা- 

কুণ্ডের কথা । রাধাকুণ্ড আরিট গ্রামের 

দক্ষিণে | সেই তরন্ধণ। সনৌড়িয়া ত্রাক্ষণ। 

প্রিয়ার মরমী, রাধাকুণ্ড ॥ ১। ২৪. 

(১৬ পা)যথেতি ।'ক্লোকের টাকা 

ও বাঙ্গলা আদির ৫৬ পৃষ্ঠায়দেখুন তৈছে, 

রাধাকুণ্' পয্নার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ২৪, 

(১৭৭ পা) "যেই কুণ্ডে,“মঙ্গিসা)? 



5৮৬ 

এই ওয় পয়ারের ভাবার্থ মল । তারে, 

ধেক্নান করে। তাহাকে ॥ ৩॥ 

(১৭৭ পা) “জীরাধেবেতি ।* এই 

শ্লোকের তাৎপর্য ক্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। «যেই কুণ্ডে নিত্য এই পয়ার 
গ্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৩॥ 

(১৭৭ শ। )+এইমত..*ভঙগীউঠাইল!॥” 

এই €র্থ হইতে ষ্ঠ পয়ার ভাবার্থ নরল। 

ত্ঙরিয়া) স্মরণ করিয়া । স্ুমনসরো- 
বর, কুসুম সরোবর, ইহা রাধাকুণ্ডের 
নৈখতকোণে ও গোবদ্ধনের পূর্বভাগে। 

একশীলা, গোবদ্ধনের শিলাখণ্ড। গোব- 

দ্রন গ্রাম, গোবদ্ধনোপরি মানন গঙ্গার 

তীরে। হরিদেব, বজ্সনাতকর্তৃক স্থাপিত 

মুর্ঠি। মথুর। পম্মের, পন্মাৃতি মাথুর- 
মণ্ডলের । যার, হরিদেবের। ব্রন্মাকুত, 

গোবর্ধন তীরস্থ। জানি, গ্রভূর মনো- 

ভাব জানিয়া ॥ ৪-৬। 

(১৭৭ 'প1) “অনারুরক্ষব* ইতি। 

এই প্লোকের তাৎপর্য প্লোকার্থে গ্রকীশ 

অ।ছে। অগ্তাগ্রভু গোবদ্ধনে আরোহণ 
করিষেন না জানিয়া, গোপালদেব চ্লেচ্ছ 

ভয়ের যে ছল করেন, তাহার কারণ এই 

ক্লোফে বলিলেন । রাধাকান্তি দ্বার! 

আচ্ছাদিত নিজেফে নিজে দর্শন দিবার 

জন্য ঢেচ্ছ ভয়ের তর্জী উঠান। যদদিবল, 
ঞ্রুষই ভীচৈতন্য হইলে, তাহার ভক্তা- 
ভিমান হয় কেন ? তছুত্তর। নিত্যলীলায় 
রবধানী সহিত নিতা সংযোগ থাকিলেও 
যেমন ঞঁকট.গ্রকাশে কখন -বিরহ-স্ফু্তি 
হয়,তরণ,প্িকাশবিশৈষে হবরপ্রাভিমীন 

' থাকি 0 
ঙ ছি রি তর্ট 

28 । তা 

শীপ্রীচৈতদ্চরিতাম্বত। ্ অটাদশ পরিচ্ছে। 

(১৭৮পা)অরকুট-'*ল্লোক পড়িয়া ॥ 

এই ৭ ও ৮ পয়ারের ভাবার্থ সরল। 

তুড়কধারী, অশ্বারোহী যবনসেনা । ভাগ, 
পলায়ন কর। কালযবন, ছুষ্ট যবন। 
উজ্জাড়, শুন্ঠ। মানযগঞ্জাঃ গোবদ্ধন 

হইতে নিঃসৃত। এই গ্লোক, হস্তায়েতি 
শ্লোক 1 ৭1৮॥ 

(১৭৮ পা) “হস্তায়েতি।” শ্লোকের 

তাণপর্য ধোকার্থে গ্রকাশ আছে। মহা- 
প্রভু প্রেমাবি হওতঃ নৃত্য করিতে 
করিতে এই শ্লোক পাঠ করেন। ইহার 

অভিপ্রায় এই, গোবব্ধন শ্রেষ্ঠভক্ত, ইছার 

দর্শনে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে অর্থাৎ 

শ্রীরুষ্ককে লাভ করিব | অথব। গোবন্ধ- 

নের গুণ স্মরণ করিয়। এই শ্লোক পড়েন 

বা স্ীকূফ্ের বিহারস্থান বলিয়৷ প্রেমের 

উদ্দীপক হয়েন ॥ ৫॥ 
(১৭৮ পা) “গোবিদ্দকুগ্ডাদি'..দিন 

শেষ ॥* এই ৯ম পয়ারের ভাবার্থ সরল। 

এই গ্লোকঃ “বাম” ইতি পর শ্লোক ॥৯1 
(১৭৮পা।) “বাম ইতি ।” এই শ্লোকের 

তাৎপর্য গ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

গোপালের শৌন্দর্যয দেখিয়া মহাগ্ভু 
এই শ্লোক পাঠ করেন ॥ ৬ ॥ 

(১৭৮ পা)'এইমত'**মথুর। রছিয়া ॥ 
এই ১০ ও ১১ পয়ারের ভাবার্ঘ সরল। 

এইরূপে, যেরপে মহাপ্রভুকে দর্শন 

দেন ॥ ১০1১১ ॥ 

(১৭৯পা). “জে, গোসাশ্রি ॥” 
এই ১২ হইতে ১৫ পয়ার পর্য্যপ্ত ভাবার্থ 
বরল। নদীর, নদীর নামক পূর্বত, 
এখানে নীখ্র নাজ সিন আছেন, 



মধালীল! |] প্লোকের ও পরায়ের ভাবাধ। ১৮৭ 

এখানে নন্দ মহাশয়ের বগতি। গোফ।, 

তঞজনার্থ নিষ্জন গহ্বর ॥ ১২-১৫ | 

(১৭১৯ পা) “যদ্দিতি ।* এই মগুম 

লোকের টীকা ও বাল! আদির ৫০ পৃষ্ঠায় 
দেখিবেন। ইহার তাৎপর্যয ভাবার্ 
ব্যাখ্যায় ১৯৭ পৃষ্ঠায় দেখিবেন ॥ ৭ | 

(১৭৯ পা) “তবে,..আমিয়! ৪” এই 

১৬ পয়ারের ভাবার্থ মর । উবন,বেল- 

বন। লৌহবন, লৌহজংবন ॥ ১৬ | 

(১৮* পা) “আর দিন*'*বলে হরি 

হরি ॥' এই ১৭ হইতে ২* পয়ার পর্য্যন্ত 

ভাবার্থ সরল। অন্কুরে, অন্ররতীর্থের 

নিকট গ্রামে | তেতুলী-তল1, আমলী- 

তলা। একান্তে, এক পাশে । পর- 

তেক, প্রত্যক্ষ ॥ ১৭-২০ ॥ 

(১৮০পা) “প্রভূসঙ্গে'**রাত্রেয। এ ॥' 
এই ২১ হইতে ২৪ পর্য্যন্ত ভাব!র্৫থ মরল। 

ফণিরত্ুজলে, ফণিতে রত্তবু জ্বলে । নিজা- 

জ্ঞানে, নিজের অজ্ঞান বশতঃ ॥ ২১-২৪॥ 

(১৮১ পা) “প্রাতঃকালে*** স্ফুলি- 
্গের কণ॥* এই ২৫ হইতে ২৮ পয়ার 

পর্যন্ত ভাবার্থ মরল। তব্যলোক, বুদ্ধি- 
মান্ ব্যক্তি। স্থাণু শাখাপল্লব হীন রক্ষ। 
স্বলদগি, ভ্বলস্ত অমি ॥ ২৫-২৮॥ 

(১৮১ পা) শ্হ্াদিন্যেতি। এই 
লেকের তাৎপর্যা শ্লৌকার্থে প্রকাশ 
আছে। “যড়েম্বর্যয পু” ইত্যাদি পয়ার 
প্রমাণ এই ফ্লোক॥৮। 

( ১১ পা) প্বস্তবেতি ৪" মোকের 
তাৎপর্য ্েকার্থে প্রকাশ, আছে। যেই 

মু" ইতি প পয়ার প্রমাধ্ এই মোক, ॥ ৯. 

(১ পা) গলোকে করে: না 

যায় কথন ॥” এই ৩০ ও ৩১ পয়ারের 

ভাবার্ধ নরল। জীব মতি, জীববুদ্ধি। 
তারেঃজ্রাণ করে। পাবন, পবিত্র ॥৩০।৩১ 

(১৮২ পা) “যন্ম(মেতি ॥" শ্লোকের 

টীকা ও বাঞঙ্গলা মধ্যের ১৯২ পৃষ্ঠায় 
দেখুন | “তামার নাম" এই পয়ার 

প্রমাণ এই শ্লেক | ১০। 

(১৮২ পা) “এই মত." 

করিল ॥” এই ৩৩ ও ৩৪ পয়ারের 

ভাবার্থ। এইমত, পূর্ব কথিত মত। 

তটস্থ লক্ষণ যথা,-- 
“গথরূপাস্তরগতং সৎ বল্লক্ষযম্ ইত্তরব]বর্ততি 
তৰটস্থলক্ষণম্ ৷” 

যে লক্ষ্যবিষ শ্বরূপের অন্তর্গত হইয়। অন্তকে 
ব্যাবর্তন (নিযুক্ত) করে, তাহ! ভটন্থ'লঙ্গণ। 
যেমন গরুর অলঙ্কারাদি। 

এখানে মহিমা ম্বরূপের অন্তর্গত 

“দর্শন 

হুইয়। জগত্ত্রাণরূপ কাকে নিরাকরণ 

করায়, মহিমা তোমার তট্স্থ লক্ষণ। - 

স্বরূপলক্ষণ যথা, 
“তদভিননত্থে লতি তদ্বে।ধকত্বম্।” 

লক্ষ্য বস্তহইতে অভিন্ন হইয়া, যাহ! লঙ্গা 

বস্তর জাপক হয়, তাহ! গ্বরূপলক্ষণ। যেমন 

গেকর শৃঙ্গাদ। 

শ্যামকান্তি আচ্ছাদিত হইলেও, 
হে(মার স্বরপভূত আকুতি ও প্রক্কৃতি, 

তোষাকে কষ বলিয়া জানাইতেছে & 

অতএব স্বরপলক্ষণে তুমি অ্রজেন্দ্রনন্দন:. 
সেই সব লোকে, যাহার এইরূপ ক- 

বলিল ভহাদিগকে। ”এই 7 
ই 

যাকে রখে লইগ মধুরায় বাদ, তখন এই. 
“লগ গান করিবার ভু জলে নিস 



১৮৮ 

ও ধলরামের নহিত বৈফু দর্পন করেন। তদবধ 

ইহার নাম অক্র,রতীর্থ হয়। ভাগবতে ১০ ৩৯ 

দেখুন। 

“ব্রঅবাশীলোক" ইত্যার্দি। 

যে সময়ে বরঃণের ভৃত্য বরুণলোকে নন্দ মহ 

পয্নকে লইয়! যার। প্রীরষ্ষ পিতাকে আনিবার 

জন্ত বরণলোকে গমন করিলে, সপরির বরুণ 

প্ন্কষকে স্তত্যাদি করেন। পরে শরীক পিতাকে 

লইয়। আসিলে, সরণ হৃদয় নন্দরাজ বরুণ কর্তৃক 

প্রীকৃষের শ্তবাদি বৃত্তান্ত জ্ঞাতিগণের নিকট প্রকাশ 

করিলে, গে।পগণ কৃষ্ণলোক দর্শন করিতে অভি- 

লাষ করেন। তাহাতেঃশ্রীকষ্ণ'এই ঘটে সক- 

লকে নিমগ্ন হইতে বলেন। পরে তাছার। লপরি- 

কর শ্রীকষের সহিত গোলোক দর্শন করেন। 

ভাগবতে ১০স্ক ২৮অ দেখুন | ৩৩৩৪ ॥ 

( ৮২ পা) “এত বলি''* 'চলিল। 

লইয়া ।” এই ৩৪ হইতে ৩৮ পয়ার, 

পর্যান্ত ভাবার্থ সরল। কান্দি, ক্রন্দন 

করিয়া। কুকার, চিৎকার। কাড়িয়ে, 

বাহির করি। মোরাক্ষেত্র, বন্দাবনের 

ুর্দাংশে |  গড়বড়ি, ভীড় । মোর মাথা 

খায়, আমাকে উদ্বেগ দেয় ॥ ৩৫-৩৮ ॥ 

(১৮৩ পা) “প্রেমী কৃষ্দাস* 

মহাস্তন্ধ হৈল। এই ৩৯ হইতে ৪৫ 

পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। নেই ত 

 স্রাঙ্ষণ, সন্দেড়িয় ত্রাঙ্ষণ। আমোয়ার, 

অস্থারোহী। সুবর্ণ মোহর। বাটো- 

ঘাড়। পথ-দস্যা। মারি ডারিয়াছে, 

মারিয়। ফেলিয়াছে। প্রঞ্চজন, বলভঙজ, 

বাহার ভূঙ্া, সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণ, রাজপুত 

টানে ও মাথুর বিপ্র। দড়, চট্পটিয়া। 

ৃ মিকদাী, সেনাধ্যক্ষ ।. জবহি', এখনি । 

মনন ছান। ডুয়কি। শস্বারোহী। 

প্রীত্ীচেতগ্যচয়িতাসৃতি। [ অষ্টাদশ পরিচ্ছে? | 

ফুকারি, ডাকি। পিড়া, ঘোটকের 

পৃষ্ঠের আগন। স্বর ব্যাধিতে অর্থ।ৎ 
হরিণ-নয়না ্রীরাধার প্রেমজনিত যে 

ব্যাধি তাহাতে । কালাবন্ত্র, কাল। বণের 

বস্ত্র, ইহ! মুনলমানের অতি পবিত্র। 

পীর, সিদ্ধ পুরুষ । দ্বশান্ত্র কোরাণ। 
তারি, মেই কাল বন্ত্রধারী মুনল- 

মানের 1 ৩৯৪৫ ॥ 

(১৮৪) “প্রভু কহে.****** নির্ণয় 
করিয়। ॥৮ এই ৪৬ ও ৪৭ পয়ারের 

ভাব৫। গরভু তাহাকে নিরুত্বর করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “তব শাস্ত্র” ইত্যাদি । 

শাস্স সকল একবাক্যে পুরুষের সর্কেশ্বরত্ব 

ও তাহাকেই জীবের পর। গতি বলিয়৷ গ্ররতিপান 

করিলেও, অজ্ঞ জীবের সৌভাগ্য উদয় ন! হওয়া 

পধ্যন্ত উহ! হদয়ঙ্গম হয় না। ধাহ।র সংসার 

ক্ষয়েদুখ হয় নাই, তিনি উহা! দেখেন নাবা 

বুঝেন না, দেখিয়াও দেখেন ন!, বুঝিয়াও বুঝেন 

ন1। এই হেতুই পুরুষের সর্বোশ্বরত্ব লইয়! 

বিবাদ। এ বিবাদ বার্থ লইলেও, উহার নিবৃত্তি 

হয়না । উহ! চিরকাল চলিয়। আমিতেছে এবং 

ভবিষাতেও চলিবে বলিয়! জন্ুমান কর যায়। 

পুরুষের সর্বেশ্বরত্ব লইয়া! বিবাদ, যে নিতান্ত 

নিক্ষল) তাহা স্থুনিশ্চিত। জীবের নিজের সত!" 

জ্ঞান শ্বভাবিক। নাস্তিকেরও নিজ সভার জান 

আছে। নান্তিকগণও যখন নিজের সত্তার অগ" 

লাপ করিতে নাছসী হয় মা, তখন পুরুষের 

সর্কেশ্বরত্ব বা অসর্বেশ্বরত্ব লইয়।ই প্রক্কৃত আন্তি- 
কত! বা! নাস্তিকত| বলই বোধ হয় সঙ্গত 

হইতেছে। এ অপল!পের ফল কি? পুরুষের 

সর্ষেশবরত্ব অন্বীকায় করিয়া কি কেই কখন এ 

উদ্দেন্ত লফল করিতে পাগিয়ান্েদ ? বর্পকেই 

সফল সুখ ছুঃখের, মূল ভাবিয়া, পুরুষের ৪ 

কর্গে আলোপিও হি ধাধা বেখদ ীহিক 



যধালীলা। ] শ্লোফের ও পয়ারের ভাবার্থ। ১৮৪ 
সপ পসসসমশ্্সসপ্পাগগ 

কর্মের পক্ষপাতী হন, তীছারা কি তদপেক্ষা 

হপমদর্শা পারলৌকিক কর্দের শরে্ত্ববাদির নিকট 

পরাজিত হন না? আবার ষাহারা সার্বভৌম 
পদরূপ ফল যাহার এক্সপ এ্রহিককর্দের ও 

পারমেষ্ঠাপদরূপ ফল যাহার এরূপ পারলৌকিক 

কর্শের বিনাশাদি দোষ দেখাইয়! পূর্ববাপেক্ষ। 

অধিকতর সংস্কারশ।লী হইয়। কর্মসাধিক! কারণ- 

রূপ! গ্রকুতির শ্রেষ্ত্ব প্রতিপাদন করেন, তাহারা 

কি কর্ধবাদী হুটভে শ্রেষ্ঠ নহেন? এইরূপে 

গ্রকৃতির শ্রেতবাদিগণ ক্বারী হইতে গৌর- 

বাদ্বিত হইলেও তিনি কি কখন নিজাতীষ্ট সাধনে 

কৃতকার্য হইয়াছেন ললিয়! মিদ্ধান্তিত হন? 
প্রকৃতি বর্রী। পুরুষ অকর্তা হইয়াও প্রকৃতির 

মগ্গ বশতঃ পুরুষে কর্তৃত্বের আরোপে গ্রকৃতিকৃত 
কর্দের পুরুষ ফলভাগী হয়েন, এবং প্রকৃতি ও 

পুরুষের বিবেক অভ্যাস দ্বার! আপনাকে অবর্ত 

গতির করিতে পারিলেই উক্ক ফলভোগের অনসাঁন 
চয়, ইহা! অংশতঃ সত্য হইলেও, কেবল তাদৃশ 

অভ্যাস দ্বার! ফি কেহ কখন গ্রকৃতির সঙ্গ' হইছে 
বিমুক্কি লাভ করিয়াছেন? অর্থাৎ করেন নাই। 

প্রকৃতি কি তাদৃশ অভ্যাসকারিকেও পুনঃ পুনঃ 

বলপুর্্বক্ক নিজদন্ন করান ন! 1 ফলতঃ এই 
একমাত্র কারণ বশতঃ অর্থাৎ আপনা হইতে 

প্রকৃতির বল অত্থান্ত অধিক দেখিয়াই কি 

অপেক্ষাকৃত সৃঙ্ষদর্শী জ্ঞানিগণ প্রকৃতির সত্য 

মিথা। করিতে বাঁধা হইয়া মীয়াবাদী হন নাই ? 
এইরূপে পর পর হুঙ্বৃদ্ধি লৌকগণ পূর্ব পুর্ব 
মতের খণ্ডন পূর্বক নিজমত লংস্থাপনে চেষ্টা 
পাইলেও পুরুষের সর্বেশ্বরত্ব অপলাঁপ হেতু কোঁন 

মতই সুপ্রতিষ্ঠিত হইল না, কেহই কৃতকার্য 
হইতে পারিলেন নাঁ। লাভের মধ্যে তাহার] 
মোক্ষপথের বাধাশ্বরূপ কিছু কিছু বিতৃতি লই 
অর্থাৎ বর্ণবাদী অধিকারিক পদ প্রাণ্ড হই 
গ্রক্কতিয়' কর্ীতবাদী, ' আসুরব্গসাযুজা প্রা 

হইয়া! এবং রী দৈংপরগাধূজা প্রা হয 
৬২ 

মোহিত হুইলেন। অধিকন্তু উত্ত ভ্রিবিধ মতের 

দেশবাপী বিষময় ফল গ্রচ্ছন্নভাবে সকল 
সম্প্রথয়ের মধোই প্রবেশ করিল। কেহ বর্শা 

বাদির বন্মজালে মোহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ 

ংলারে গতাগতি করিতে লাগিলেন। কেহ 
গ্রকাত বত্রীত্ববাদির অনুগত হইয়া! যথেচ্ছাচার 

বশতঃ আস্থুরিক ভাব প্রাপ্ত হইলেন। কেহ 
মায়াবাদির উন্রলালে মোহিত হুইয়া শুন্যম় 
সংসারে আপনাকেই দেখিতে লাগিলেন। 
বিক্ষেপকর বর্বর জাল ছেদন করিবেন কি, 
তাহার আপনার কর্ম আপনাকেই চঞ্চল করিয়া 

তুপিল। প্রকৃতির কর্তরীত্ব ও আপনার অসঙ্গস্ব 
ভাবিতে ভাবিতে প্রকৃতির বলে অনন্গকর্তাকে 

অকন্মকর্তী করিয়া ফেলিল। সংসারকে স্থগ 

বা! ইন্ত্রজাল ভাঁবিতে গিয়! কারাগৃহে আবদ্ধ দীন্ 

পুরুষ আপনাকে মুক্ত ও খ্রশ্বর্্যশালী ভাবির! 
যেরূপ উপহাসাম্পদ হয়, তদ্ধূপ পদে পদে 

উপহাসাম্পদ হইতে হইল। পুরুষের সর্ধে- 

শ্ববন্ধের মিথ্যা করিয়া জীবের কিছুই লাভ 

হইল না, সন্তামাত্রই অবশিষ্ট রহিল। বস্থাতঃ 

পুরুষ সর্ষের | সেই সর্কোর্বরত্ব কি, তাহ! ধলিতে- 

ছেন, শ্যড়েশব্য পুরণ” ইত্যাদি সাহাব কলেবহ 

হামনর্ণ। এ কলেবর সচ্চিদানন্নামক। তিনি 
পূর্ণবন্ধ, সকলের আত্মা, সর্বগত, নিত, ও 

সকলের আদি। তিনি হ্ছট্, স্থিতি ও 

গ্রলয়ের কর্ত1। তিনি কার্ধা ও কারণ জগতের 

আশ্রয়। তিনি সর্বারাধা, সর্বশ্রেষ্ঠ ও কারণেরও 

কাঁরণ। তাহাতে ভক্তি করিলেই জীবের সংনার 

ক্ষয় হয়। তাঁহার চরণে প্রীতিই সকল পুরুষের 

সার। মোক্ষানন্দ এ প্রেমাননের কফণামাতর। 

কাহার চরণ-সেবাতেই পূর্ণানপদের লাভ হয়া, 
শান্ত সকল অগ্রে কর্ম, যোগ ও জ্ঞান স্থাপর্ন 

করিয়া, পরে খ নকল খণ্ডন পূর্বক, রব 

পুরুষের ভজনই শেষে ন্রিপণ করিয়াছেন ।, . 

কীনিী বিধি, পূর্ব ও প্র বিথি! 



১৯ 

পর, পরবিধি 1৪১1৪৭॥ 

(১৮৪পা) “গ্লেচ্ছ কছে''* ***চলি 

আইল।॥৮ এই 8৮ হইতে ৫১ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। লৈতে, শাস্তর্থ 

বোধ করিতে । ॥ ৪৮-৫১ | 

(১৮৫ পা) “যেই যেই'****কুফ- 

শ্রীতীচৈতগ্ঠচরিতান্িত | - [ উনবিংশ পরিচ্ছো। 

দাস ॥” এই ৫২ হইতে ৫৪ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল। ত্রিবেণী, যেখানে 

গঙ্গা, যমুনা! ও সরস্বতী নদ্দী মিলিত 

হইয়াছেন। মকরন্মান, মাঘের আন। 

মূর্খরাজ, অতিশয় মুর্খ । মুণ্ডে, মস্তকে। 

পাড়ে, ফেলেন 1৬২ ৫৪| 

ইতি মধ্যলীলায়াং অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে গুবোধিনী ॥ ১৮ 

উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 

স্টীটি 6৯৫০ 

(১৮৫ পা) এ্রন্দীবশীয়ামিতি 1” 

এই ক্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকাথে প্রকাশ 

আছে। গ্রন্থকার এই পরিচ্ছেদোক্ত 

বিষয় গ্লোকার্থে গ্রকাশ করিলেন। 

ঞ্চৈতন্,'প্রীরূপে যে, বৃন্দাবনের রস- 

কেলিবার্তা_ প্রচারিকা শক্তি সঞ্চার 

করেন, তাঁহ। এই পরিচ্ছেদে বল। হইবে। 

প্রাকৃত লোক সৃর্ভি বিষয়ে ব্রদ্ধাতে 
প্রাকৃত সৃষ্টিশক্তি সার করেন এবং 

অপ্রাকৃত রমকেলিবার্তা গাচারে গ্রুপে 

. অপ্রাক্কৃত ম্বরূপশক্তি সার করেন, 
ইছাই বিশেষ । ১1 

(১৮৬ পা) “জয় জয় ..' ব্যবহার ॥” 

ই ১ম হইতে ওর পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। 

প্রভুকে মিলিয়া, প্রভুর সহিত মিলিয়া। 

বরিল। বরণ করিল। পুরশ্চরণ, মন্ত্রের 

চৈততক্জকরণ, নিয়ম পূর্াক' অন্তর জপকরণ। 
তথাঙি- ;: ? 7 

"তত, স্বেষ্টদেবতামন্সিদ্াতং তঙ্গেবতাপুজা- 
পর্ব্বকং তন্গস্ত্রজপহো মতর্পণাভিযে কঙাক্ষণ 

তোজনরূপপঞ্চাঙ্গকসাঁধনম্॥” 

নিজ ইষ্টদেবতার মন্ত্রসিত্ধির জন্ত সেই দেবতার 

পুজা পুর্ববক সেই মন্ত্রের জপ, হোম, তর্পণ, ভি" 

ষেক ও ব্রাঙ্গণ ভোজনরূপ পঞ্চাঙগ সাধন বাহার, 

তাহাই পুরশ্চরণ। 

বাদ্ষণ দ্বারা পুরস্চরণ করাইবার হেতু বলিতে 

ছেন, প্অচিরাতে” ইতি । ইহাতে প্রতিগর 

হইল যে, কৃষ্চমন্ত্রউপাসনাতেও চৈতন্চর়ণ পাওয়া 

যায়। | 

তার, ধে ধন আনিলেন। এক 

চৌঠি, অর্ধেকের চতুর্থাংশের এফাংশ। 

দণ্ড বন্ধ লাগি, রাজছ্বারে দণ্ড ও বন্ধন 

মোচন জন্য । ভাল ভাল বিপ্রা, বিশ্বস্ত 

ব্রা্ষণ | স্থাপা, গচ্ছিত। রহে মুর্দি 

ঘয়ে, বণিকের গৃহে যে দশ হাজার টাক। 

থাকিল, সনাতন তাহা রায় কারন। 

লীলাধি, নীলা 0:১৩»: 7.1 
7.০ ্ তি 1 এ 



মধালীলা |] মৌোকের ও পয়ারের ভাবার্ঘ। ১৯১ 
১১
০১
১ 

(১৮৬ পা) *হেখা সনাতন. *** 

সর্বকার্যয নাশ ৪” এই ৪ হইতে ৭ পর্য্যন্ত 

পয়ারের ভাবার্থ মরল। হেথা, রাম- 

কেলিতে। সে মোর বন্ধন অর্থাৎ 

গৌড়ের রাজার প্রীতিতে আবদ্ধ হঈয় 

এ স্থান ছাড়িতে পারি না। সঙ্গে এক- 

জন, একজন রক্ষক সঙ্গে করিয়া । মে 

মভাতে, সনাতনের মভায়। কার্ষ্য- 

কাম, কাজকর্ম । “তোর বড়* অর্থাৎ 

তোর বড় ভাই (হী) প) দশ্থার স্টায় 

সর্দন্ব লুঠন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। 
“হেথ] অর্থাৎ তুমি অসুখের ভাণ করিয়া 

মমস্ত রাজকর্ণ্ম নষ্ট করিতেছ ॥ ৪-৭| 

(১৮৬ পা) “ননাতন... *.গড়াখড়ি 

যাঁয়॥* এই ৮ হইতে ১১ পয়ার পর্যান্ত 

ভাবার্থ সরল। পলাইবা, আমার 

রাক্কোর সমস্ত রহন্য মনাতন জানে, 

সুতরাং যদি কোন বিপক্ষ রাজার সহিত 

যে।গ দিয়। বিপদ ঘটায়, এই অভিপ্রায়ে 

বন্ধন করেন। উড়িয়৷ মারিতে, উড়িষ্যা 

দেশ জয় করিতে । দেবে দুঃখ অর্থাৎ 

উড়িয়।গণ দেবতার ভক্ত, তাহাদিগকে 

মারিলে দেবতাকে দুঃখ দেওয়া হয়। 

অথব! দেবতার মন্দিরাদি নষ্ট করিবে 

বা দেবসেবার অনিষ্ট করিবে; অতএব 

তোমার উড়িষ্যায় গমন কেবল দেবতার 

দুঃখ দেওয়া! । বাদ্ধি রাখি, কারাগুহে 

বন্ধ করিয়া । সেই দুই চর, এভুর সাঙ্ঘাদ 

জানিবার জন্য রূপগোন্বামী কর্তৃক 

প্রেরিত চয়। ছুটি, শীত্র। মাধব, 
বেশীমাধব ॥.৮-১৯ ৪. 

ন্ ৯৬৭ পা) €গসপব্যুম।.« ১
৫! 

দুইজন ॥৮ এই ১২ হইতে ১৪ পয়ার 

পর্যান্ত ভাবার্থ সরল। ছুই গুচ্ছ তৃণ 

দণ্ডে ধারণ: দৈম্যমুচক | নান! শ্লোক। 

দৈম্ন্থচক নানা শ্লোক। উঠে পড়ে 

অর্থাৎ প্রণাম করে বা গ্রভুদর্শন জন্য 

উঠেন এবং প্রভুর করুণা দেখিয়া ভূমে 
পতিত হন ॥ ১২-১৪ ॥ 

(১৮৭ পা) “ন মে প্রিয় ইতি।” 

এই প্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। 

ক্ষ যখন তোমাদিগকে বিষয়ন্প কূপ 
হইতে উদ্ধার করিয়াছেন এবং তোমর! উহ! ত্যাগ 

করিয়াছ, তখন তোমাদের প্রতি তাহার স্কপ! 

হইয়াছে। তাহার কৃপায় ভক্তিদেবীরও কপ! 

হইয়াছে । যেছেতু শাস্ত্র বলেন) 

পবিষা বিষ্টচিত্তপ্ত বিষ্ণাবেশ হুদূরতঃ। 

বারুণী দিগ্গতং বস্ত ব্রগন্লৈন্্ীং কিমাপুর়াৎ॥” 

বিষয়ে আসক্ত চিত্ত ব্যক্তির বিষুঃর প্রতি 

আবেশ নুদুর/পহত। পূর্বদিকে গ্মন করিলে 

কি পশ্চিম দিকন্থ বস্তর লাভ হয়? অতএব 

ভক্ষিতে রুচি উৎপন্ন হইলে ভক্তির'কুপায় বিষয়ে 

বৈরাগ্য হয়। ধাহাদের গ্রতি ভক্তিদেবীর কপ! 

হয়, সীঁহার! শ্বপচ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়- 

পাত্র হয়েন। তোমর! যখন শরীফের প্রিয় ও 

কুপাপাত্র, তখন আমারও গ্রিরপাত্র। খআহএব 

আমার নিকট আইস। ' কাহাক্কে কখন শরীর 

কুপা করেন, তাহ] ব্ণন করা যার ন|। শীকষের 

নিকট উচ্চ ও নীচ ব্যক্তি নাই। এই সোকে 

ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ২॥ 

(১৮৭ পা) “এত পড়ি'*' 'ক্লোক 

পড়ি॥” এই ১৫ পয়ারের ভাবা্থ 

মরল। এত পড়ি, পুর্বোক্ত লোক পা 

করিয়া। গুঁহা। উীরপ ও ীবয়াঙফৌ। 



১৯২ ্রপ্থীচৈতগ্তচরিতাম্বত | [ উনবিংশ পরিচ্ছেদ। 

১
 

গরু কৃপা অর্থাৎ প্রভুর প্রীচরণ ও | অর্থাৎ ইহারা পরম পবিত্র ব্রাহ্মাণ-বংশে 

আলিঙগনরপ কৃপা ॥ ১৫ ॥ 
(১৮৭ পা) “নম ইতি ।” এই 

তৃতীয় ক্লোকের তাত্পধ্য ্লোকার্থে 

প্রকাশ আছে। শ্রীরপ ও বলত যে 

নান! গ্লোক পাঠ করেন, তন্মধ্যে এই 

এক গ্লোক। 

আমর! তোম|কে প্রণাম করি। তুমি কিরূপ, 

না মহাবদান্ত অর্থাৎ দাতার শিরোমণি । কল্পবৃক্ষ 

ও কামধেছু দাত হইলেও তাহাদের নিকট গ্রার্থনা 

না! করিলে প্রাধিত বস্তু পাওয়া যায় না, কত্ত 

তুমি বিষয়কীটস্বরূপ আমাদের বিষয় ছাড়াই! 

অধাচিতরূপে কৃপা করিলে । অতএব প্রার্থনা ন 

করাতেই কপ! কর বলিয়। তুমি মহ্াবদান্য । 

যদি বল, আমি কি গ্রদান করি? তাহাতে 

বলিতেছেন) প্রৃষ্ণপ্রেম প্রদায়” অর্থাৎ সর্বোতক্ই 

সম্পত্তি যে কষ্ণগ্রেম, তাহ। গ্রদ(ন কর। এমন 

'কি, তোমার নাম, গ্রীকষ্ণকে সম্যক্রূপে অনুভব 

করার। তোমার অঙ্গকাস্তি পীত্তবর্ণ ও তুমিই 

শ্ীকষ ॥ ৩।, 

(১৮৮ পা) “যোইজ্ঞানমত্মিতি ৷" 

এই গ্লেরকের তাৎপর্য্য ক্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে । মহাগ্রড়ু যে দাতার শিরোমণি, 

তাহ! পুর্ব শ্লোকে বলিয়াছেন। এক্ষণে 

এই নেক দ্বারা সেই কৃপালুতা গুগকে 

প্রকাশ করিতেছেন । অথবা, বান! 
' ফ্লোক মধ্যে ইহা একটি প্লোক ॥ ৪॥ 

(১৮৮ পা) “তবে মহাপ্রভু'**** ** 

মর্বোত্বম ॥৮ এই ১৬ হইতে ২০ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল । তারে, গ্রূপকে। 

উদ্ধারঃ উদ্ধার কর। “আড়াইল গ্রামে? 
এই-্থীনে কোন গ্রন্থে 'আম্থুলি গ্রামে” 

এই পাঠ আছে.(?)1 ভর বিল্ম 

জন্মগ্রহণ করিয়। জাত্যাভিমান ত্য।গ 

পূর্বক এত দৈন্য করিতেছে ! 

যেখানে ভক্তিদেবী যে পরিমাণে প্রকট হয়েন, 

সেখানে তাহার সহকারী দৈগও তাদৃশই একট 

হইয়া] থাকেন। যখন ইহাতে দৈন্তের পরাকাঠ। 

দেখ! যাইতেছে, তখন নিশ্চয়ই ভক্তির পূর্ণ ব্বপা 

হইয়াছে। 

এই চিন্তায় বল্লভ তের মন বিশ্মিত 

হইল। গ্রাতভুর হর্মন অর্থাৎ ভরের 

চগত্কারকারী রূপ ও অন্ুপমের প্রেম” 

ভক্তি দেখিয়া গ্রাভুর মনে হর্মের উদয় 

হইল। তার বিবরণ অর্থ/ৎ ইহার! 

ল্লেচ্ছের দাপত্ব করিয়াছে। 

(১৮৮ পা) “অহ্বোবতেতি ।* এই 

শ্লোকের টীকা ও বাঁজলা মধ্যের ১১৩ 

পৃষ্ঠায় দেখুন | *ইই1র মুখে” এই পয়ার 

গ্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৫ ॥ 

(১৮৮ পা) “শুনি লাগিল ॥” 

এই ২১ পয়ারের ভাবার্থ নরল। শুনি, 

পূর্বোক্ত লোক শুনিয়া । তারে, বল্লভ 

ভউকে ॥ ২১ ॥ 

(১৮৮ পা) "শুচিরিতি। এই 

শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। মহাপ্রভু প্রেমাবিই হইয়া যে 

সব ঞ্লোক পড়েন, তন্মধ্যে এই একটি ও 

পরে আর একটি বলিবেন॥ ৬ ॥ 

(১৮৯ পা )"ভগবন্তকিহীনধ্যেতি ৷ 

প্লোকের তাৎপর্য ফ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে,॥ ৭৪. | 

(১৮৯ পা) 'প্রভুর'** ১৫ শপ্ৰমদে 

লইয়া 8” এই ২২. হইতে.. ২৪. গীয়ার 



মধালীলা। ) শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার । ১৯৩ 
ররর 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ মরল। ভক্তিসার, প্রেম। 

উদ্ভট, প্রাবলতর | ভয়ে ভট্ট অর্থাৎ 
মহাগাভু যমুনায় পুনরায় পতিত হন এই 

ভয়ে। মধ্যাহ্ন, মধ্যাহুকালীন ম্ানাদি ॥ 

(১৮৯ পা ) “আনন্দিত'***..হৈল ॥” 

এই ২৫ হইতে ২৮ পয়র পর্য্যন্ত ভাবার্থ 

সরল। দিবাসন, উত্তম আসন। গ্রাভুর 
চরণে, প্রভুর নমীপে । তিরোহিতা, 

ব্রিহতদেশীয় | শুনি, শ্লোক শুনিয়] ॥২৮॥ 

(১৯০ পা) “আতিমিতি ।” এই 

শ্লোকের তাতৎ্পধ্য শ্লোকাথে প্রকাশ 

অছে। রঘুপতি মহাশয় এই শ্লোক 

পড়েন, ইহ! শুনিয়া মহাপ্রভুর মহ] 
প্রেমের আবেশ হয়। 

বৈদিকগণ বেদকে) কর্মিগণ মন্ধু প্রভৃতি 

বর্তৃক প্রণীত স্মৃতিকে ও ভবভয়ে ভীত ব্যক্তিগঞ 

মহাভারতকে যদি ভজনা করেন, তবে তাহারা 

উহ! করুন, কিন্তু আমি তবভয়-ছরণ-বিষয়ে নন্দ 
মহাশয়কে প্রণাম করি। বাহার প্রাণে পরং- 

ব্রহ্ম রহিয়াছেন। শ্রীনন্দকে প্রণাম ছারা যদি 

শ্রীনন্নের কৃপ। হয়, তবে কাহার দাস হুইয়! 
সাক্ষাংরপে জীকষ্ণকে ভজন! করিব॥ ৮॥ 

(১৯০ পা) “রঘুপতি-***কহিল 0” 
এই ২৯ পয়ারের ভাবার্থ মরল | নম- 

ক্কার কৈল, পূর্বোক্ত লোক পাঠ করিয়া 

তণাম করেন ॥ ২৯॥ 

(১৯০ পা) “কল্প্রতীতি।” এই 

শ্লেকের তাৎপর্যা শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। প্রভুবাক্যে উপাধ্যায় এই 
ঙ্লোক বলেন ॥ ৯॥ 

(১৯, পা) “গ্রভু কছে''* **গদগদ 

ব্বরে।” এই ৩০' হইতে ৩২ পয়ার 
পর্য্যন্ত ভাব 'সরল। আলুয়াইল!, 

চন 

অবশ হইতে লাগিল। নির্ধার, নিশ্য়। 

শ্রেষ্ঠ কহ কায়, কাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়] 
স্বীকার কর। পরং বর্কোতকৃষ্টং। 
বামস্থান, অযোধ্যা প্রভৃতি শ্থামদপের 

বাসস্থান | বরা, শ্রেষ্ঠ। | ধ্োয়ং ধ্যানের 
যোগ্যা। কায়,। কোন রমকে 1৩০৩২ ॥ 

(১৯০ পা) খ্যামমেবতি ।” এই 
শ্লোকের তাৎপর্য শ্লেকার্থে একাশ 

আছে। মহাগ্ভূ গদ্গদন্বরে এই লোক 
পাঠ করেন ॥ ১০ | 

(১৯০ প1) পঠ্রেমাবেশে*তত ১০১ 

কলিল। গমন ॥* এই ৩৩ ও ৩৪ পয়ারের 

ভাঁবার্থ সরল। তারে, উপাধ্যায়কে। 

গভূর নিমন্ত্রণ ভউ নিষেধ করেন কেন, 
তাহ বলিতেছেন, “প্েমোম্মাদে" ইতি। 

চালাব, লইয়! য|/ইব ॥ ৩৩৩৪ | 

(১৯১ পা )গঙাপথে'***তিঢুর |” 
এই ৩৫ ও ৩৬ পয়ারের ভাবার্থ সরল। 

মহাগ্রু শ্রীরূপে শক্তি সঞ্চার করতঃ যে 
শিক্ষা দেন, তাহ কি বলিতেছেন, “কফ- 

তত্ব" ইত্যাদি। প্রান্ত, মীমা। প্রবীণ, 
অভিজ্ঞ | দু'হার, মহাগ্রাভু ও রূপের । 

গ্রন্থে, চৈতন্যচক্দ্রেদয় নাটকে 1 ৩৫1৩১৫ 

(১৯১ পা “কালেনেতি |” এ্যঃ 

প্রাগেবেতি |” ও গগিয়ম্বরপ ইতি ।" 

এই পর পর একাদশ, ঘাদশ ও ত্রয়োদশ 

শ্লোক তিনটির তাৎপর্য গ্লোকার্ে 

গ্রকাশ আছে | ১১১৩ ॥ 
(১৯২ পা) “এইমত''**** **মঙগলা- 

চরণে ॥” এই ৩৭ হইতে ৪০ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ নরল। ,এইমত, পুর্বোক্ত 

গ্লোকানুযায়ী। সবার কূপ গৌরধপাজ 



১৯৮ শ্রীপ্ীচৈতগ্যচরিতাম্বত। [ উনবিংশ পরিচ্ছেদ। 

অর্থাৎ রূপ সনাতন বড় ভক্তের কৃপা" 

পাত্র ও ছোট ভক্তের গৌরবের পাত্র। 

খুলভিক্ষা, একান্ন ভোজন। মাধুকরী, 

মধুকরের ! বৃত্তি অর্থ।ৎ মধুকর যেমন 

পুষ্পকে ক্লেশনা দিয়া তাহ। হইতে 

বিচ্ছু বিচ্ছু মধু গ্রহণ করিয়া জীবিকা 

নির্বাহ করে, তদ্রপ সন্্যানী অধিক 

গ্রহণে গৃহস্থকে ক্লেশ না দিয়া এক এক 

গ্রাস মাত্র গ্রহণ করেন। ভোগ, শারী- 

রিক সুখাদি। আশঙ্কা হইতে পারে, 

প্রধান রাজকর্্মচারী মহাভোয়ী রূপ ও 

সনাতন একেবারে কিরূপে ভোগ ত্যাগ 

করেন? তাহাতে বলিতেছেন, £চৈত- 

নোর কৃপা” ইতি ॥ ৩৭-৪০ ॥ 

(১৯২ পা) “হৃদি যসোতি।”* এই 

প্লেকের তাতপর্ধ্য ক্লোকার্থে প্রকাশ 
আছে। ভক্তিরমাম্বত সিন্ধুব মঙ্ষলা- 

চরণে শ্রীরূপ গ্রোস্বামী যে শ্রীচেতনোর 

কপার বিষয় লিখ্য়াছেন, তাহা এই 

শ্লোক ॥ ১৪| 

(১৯২ পা) “এই মত১* *১ ১১, 

বিজ্দু 8" এই ৪১ পয়ারের ভাবার্থ 

মরল। 'লোকভীড় ভয়ে" ইতি পূর্ন 

বাক্যের উপনংহ।র করিতেছেন, *“এই- 
- মত” ইত্যাদি । চাখাইতে অল্প মাত্রায় 

'আত্বাদন করাইতে। মহাপ্রভু প্রীরপের 
হৃদয়ে সর্বতত্ব বর্ণনশক্তি স্চার করিলে- 
ও লৌকিক লীলানুরোধে বাহিরে 
ফিবিৎ শিক্ষা! দেন. 18১॥ 

0১৯ পা) ,“এইত' “শবিচারি।" 

এক 

গত পর্ারের তাবা । এই অঙ্গাচও 

অসংখ্য জীব বাম করে। 

জীবই চৌরাশীলক্ষ 
করে। 

তথাহি বৃহদ্িষুপুরাণে-- 

“জুল! নবলক্ষাণি স্থাবর! লক্ষবিংশতিঃ। 

কময়ো কদ্রসংখ্য কাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্॥ 

অিংশল্লক্|ণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ | 
সর্বযেনিং পরিত্যজা ব্রন্গযোনিং ততোহভ্যগাৎ॥” 

জীব নয় লক্ষবার জলজ যোনিতে, কুড়ি" 

লক্ষবর) স্থাবর যোনিতে, এগার লক্ষ বার) 

রুমি যোনিতে, দশলক্ষবার ; পক্ষিযে!নিতে, ত্রিশ- 

লক্ষবার; পণুযোনিতে ও চারি লক্ষবার। মনুযা 

যোনিতে ভ্রমণ করে। পরে সাধন বলে সর্বযোনি 

ত্যাগ করিয়। ছিজত্ব প্রাপ্ত হয়। 

যদি বল, জীবের স্বপ্লূপ কি? 

তাহাতে বলিতেছেন, “কেশ।গ্র* ইতি। 

এ জীবের স্বরূপ কেশাগ্রের শতাংশের 

শত ভাগের এক ভাগ যেরপ সুক্ষ 

তদ্রপ শুক্ম। 

ঈশ্বর বিভুপ্চিৎ; জীব অন্ুচিং। জীব অনু 

ন] হইয় যদি বিভু হইত, তবে নিয়ম ও নিয়ত" 

ভাব থাকিত না। তীশ্বর কারণ, জীব কার্য । 
কারণ যেরূপ কার্ধ্ের নিয়স্ত। হয়, ঈশ্বরও তদ্দরু 

জীবের নিয়স্তা অর্থাৎ প্রবর্তক। জীব কা 

হষ্টলেও, জীবের শ্বয়ূপতঃ উৎপত্তি নাই। জীব 

অনাদি ঈশ্বরের শকি। যেমন বায়ুর সহযোগে 

অল হইতে বুদ হয়, তজ্রপ পুরুষের সহযোগে 

প্রক্কতি হইতে জীবের গ্রাণাদি উপাধি সকল 
উৎপন্ন হয়। সমুদ্রে যেমন নধদী সকল বা মধুররসে 

অপর সকল রস লীন হয়, তজ্জপ গ্রুলয়ে পুরুষেই 

উহ! জীন হয়। নাম ও রূপের সহিত উপাধি 

উৎপত্তিতেই জীবের . লয় জানিতে, হুইবে। 
উপাধিতে অভিমন ও অর্তিনিহেশ হয হাদয়ই 

উপ উপ দীন ৭, 

প্রত্যেক 
যোনিতে ভ্রমণ 



মধালীলা। ] 

নাশেই জীবের নাশ স্বীকৃত ছয়। এ জীব অতি 

হুঙ্মা গদার্ঘ 0৪২1 

(১৯২ পা) “কেশাগ্রেতি |” এই 

পঞ্চদশ লোকের তাৎপর্য গ্লে।কারথে 

প্রকাশ আছে। “কেশাগ্রশতাংশ* পয়।র 

প্রমাণ এই ক্লোক। জীবের স্বরূপ যে 

নৃঙ্গ। তাহা এই শ্রলে।কে গ্রতিপর 

হইল 1১৫ 

(১৯৩ পা) “বালাখেতি।” এই 

গ্লেকের তাত্পর্যা ফ্লোকাথে প্রকাশ 

আছে। এই গ্লেক দ্বারাও জীবের 

নুল্মত্ব প্রমাণিত করিলেন ॥ ১৬॥ 

(১৯৩ পা) “নুজ্জাণামিতি।” ইহার 
তাৎপর্য গ্লোকার্থে গ্রাকাশ আছে। 

জীবের স্বরূপ যে সুপল্স, তাহ ভগবদ্বাক্যে 
প্রমাণিত হইল। 

গ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন, হে উদ্ভব! 

গুঙ্ম পদার্থ সকলের মধ্যে নিরতিশয় সগ্ম পদার্থ 

যে জীব, তাহ! আমি অর্থাৎ উদ! আমার চিৎ 

বিভৃতি। জীবের হুঙ্গত্ধ আমার অধীন। "শ্রুতিও 
বলেন,-. 

“এযেহনুরা তব! চেতস! বেদিতব্যে! অন্মিন্ 

প্রাণঃ পঞ্চধ! সত্থিবেশেতি ।” 

এই অণুশ্বরপ জীব চিত্ত দ্বারা জ্ঞাতবা, এই 
জীবে প্রাণ পঞ্চ প্রকারে প্রবেশ করে॥ ১৭॥ 

(১৯৩ পা) “আঅপরিমিতা ইতি ।” 
এই গ্লোকের তাৎপর্য ক্লোকার্থে প্রকাশ 
আছে। 

সনেহ হইতে পাঁরে। পূর্ব ্ লোকাহ্যায়ী ভগ- 
বান্ই বদি জীব হয়েম, এবং এ জীব বদি সর্ধগত 
বিভব হয়েম, গাহা হইলে শাস্ত্রে যে উক্ত হইয়াছে: 
জীবগখ নি এই নিয়ম থাকে না। এরুপ 
ক বিষে দা) স্বীঃণ ভগবান হইতেই 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাষাথ। ৯৯৫ 

জীবের প্রকাশ গুন! যায়। ইহা বলিতেছেন, 
"জনি চ যন্গুয়মিত্যাদি।* শ্রুতি বলেন, প্জস্তঃ 
গ্রবিষ্ঠঃ শান্তা জনানাসিতি।”  তগবান্ অন্তর 
মধ্যে গ্রবি্ট হইয়া জীবগণের শান্তা হয়েন ও জীব 
তাহার শান্ত হয়। অতএব তগবান্ মিজাধীন 
বিভিন্নাংশ ভীদকে [ন্জন্বরূপ বলিয়া! স্বীকার 
করিয়। তাহার নিয়ামক হয়েন। জীব ও ভগ. 
বানের শান্ত ও শাসকত্ব সিদ্ধ হইল, তাহাতে 
জীবের সেবকত্ব ভাবও ন্ুতরাং সিদ্ধ হইতেছে। 
অতএব ভগবানের প্রতি জীবের তক্তি আচরণই, 
তাহার ধর্ম, ইহাও সিদ্ধ হইল 1১৮) 

(১৯৩ প1) “তার মধ্যে ** *“*জ্ঞ।নি 
শ্রেষ্ঠ ॥” এই ৪৩ ও 8৪ পয়াবের ভাবার্থ 

মরল। তার মধ্ো, উৎপন্ন জীবগণের 
মধো। এ জীবগণ স্থাবর ও জঙ্গম 
ভেদে দ্বিবিধ। জরঙ্গম আবার (তির্ধ্যক) 
থেচর, জলচর ও ভুচর ভেদে ত্রিবিধ। 
তার মধো, ভূচরের মধো মনুষোর ভাগ 

অতিশয় অল্ল। তার মধ্যে, এ শল্ল 
মনুষ্যের মধ্যে বৌদ্ধ ও শ্লেচ্ছাদিই 
অনেক, বেদনিষ্ঠের ভাগ অল্প। বেদ- 
নিষ্ঠের মধ্যে আবার মুখে বেদ মানে 

অর্থ।ত মৌখিক বেদনিষ্ঠই অধিক, ইহার! 
বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম মানে নাঃ 

অথচ মুখে বেদের কথা বলে। ধর্দ্মচারি 
মধ্যে অর্থাৎ গ্াকৃত বেদনিষ্ঠের মধ্যে 

আবার বর্ধনিষ্ঠের ভাগই অধিক, 

জ্ঞাননিষ্টের ভাগ অল্প ॥ ৪৩,৪৪॥ 
(১৯৪ পা) “কোটি জ্ঞানি'** ১১ ১১ 

অশান্ত ॥* এই 8৫ পয়ারের ভাবার্ঘ। 

কোটি কোটি জ্ঞানির মধ্যে একজন মুক্ত 
হয়। কোটি মুক্কের মধ্যে প্রত ৬ 
ভক হর্মত।  এপ্রকুত কতক নি, 



১৯৩ স্ী্ীচৈতগ্যচয়িতীযবত | [ উনবিংশ পরিচ্ছেদ 

অতএব শান্ত। ভুক্তি-মুক্ত-নিদ্ধকামী 
লোন মকল অশান্ত। 

ইষ্চভক্তের সংসার়ভয় থাকে না। শ্রীরষ্চ- 

কেই একমাত্র ভ্রাতা জানিয়া তাহাতে ভক্তি 

ফরিয়! থাকেন। গ্রীক ভক্তপালক, অভক্তকে 
রক্ষা করেন না; এই হেতুই অভজের মংদারভয় 
উৎপর হয়। জীতফের শরণ।গত ভক্তের কোন 

তয়ই উৎপন্ন হু ন!॥ ৪৫ 

(১৯৪ পা) "মুক্তানামিতি 1” এই 

শ্লেকের তাৎপর্য) গ্লোকার্ধে কাশ 

আছে। “কোটিমুক্ত মধ্যে এই পয়ার 
গ্রমাণ এই এোক। 

প্রশস্তাত্ব অর্থাৎ রাগাদ দ্বার! আকুলধিত 

চিত ব! প্র্বষ্টভাবে পীভগবানে নিষ্ঠাযুক্ত মন! 

অথব| প্রক্ষ্টাননদরূপ ব! সর্বে(গঞ্জরবরছিত। মুক্ত- 

গণের মধ্যে যাহার! পিদ্ধ, সেই কোটি সিদ্ধগণের 

মধ্যে নারায়ণই পরম ভজনীয় ধাহার, এরূপ 

ব্যক্তি সুহূর্লভ। অথবা, গ্রাকুত শরীর বিশিষ্ট 

হইলেও সেই দেহাভিমানশৃহ্ঠ শ্তএব মুক্ক। এবং 
প্রাধ সালোক্যা্দি কোটি কোটি পুরুষের মধ 

শ্ীকষ্ঃ-সেবাভিলাধী ব্যক্তি সুহূর্লভ ॥ ১৯ ॥ 

(১৯৪ প1) “ব্রন্গাণ্ড ... উপশাখার 

গীণ॥” এই ৪৬ হইতে ৪৯ পয়।র পর্যন্ত 

ভাবার্থ মরল। গুরু কৃঞ্ণ প্রমাদে, কঃ 
রুপায় উপযুক্ত গুরুর লাভ হয় এবং 

 গুরু-কপায় কৃষ্ কৃপা হয়, তাহাতে 

ভর্তিলতার বীজ প্রাপ্তি হয়। সেই বীজ, 
ভক্তিলতার বীজ। শ্রণণ কীর্তন জল, 
শ্রাবণকীর্ভনাদিরূপ .জল। ব্রহ্ষলোক, 
গভ্যলোক। তদ্রপরি, পরব্যোমের 
উপর। . কৃষ্চরণ কর্পৃক্ষ, ক্কষণচরণরূপ 
কররক্ষ ।,গ্াহা বিস্তারিত হয়, বম্দাবনে 

 শাখাগলবাদি। বিদ্তারিত. হয় ,. ইহা 

এই মংমারে থাকিয়া । যতদিন লতা 

কল্পবক্ষকে আশ্রয় না করে, ততদিন যত্বু- 

মহকারে লতাকে আবরণ করিয়। রাখা, 

মালীর প্রধান কর্তব্য, সেই কর্তব/ কি 

তাহা বলিতেছেন, “যদি বৈষব” ইতি। 
বৈষ্ণবাপরাধরূপ হাতীমাতা (মত্ত হ্তী) 

উখিত হইয়! লতার মূল উচ্ছেদ করিলে লতা 

গুকাইয়া যায়। বৈষ্ণবেরা সংসারকে চিদানদময় 

বোধ ন| করিলে ও, কল্পনামগ্ন বোধ করেন না) 

অতএব তিনি সংসারে বস্ততঃ আসক্ত ন। হইলেও 

কার্যতঃ আসক্তের স্টায় থাকায়, তদর্শনে তাহা- 

দিগের প্রতি দোষদৃষ্টি হইলেই বৈষ্ণবাপরাধ ঘটে। 
এই অপরাঁধ যাহাতে ন! ঘটে, তছিষয়ে সতর্ক 
থাকাই উচিত। কেন না কৃষ্ণভক্তের নিকট 

অপরাধ হইলে, মেই অপরাধ প্রবল হই ভক্ি- 

বীজ্জকে নষ্ট করে। তাতে মাধী ইত্যাদি, মালী 
যেমন আবরণ করিয়া হস্তী হইতে লতাকে বক্ষ 

করে, তদ্রপ সাধক ঘত্বপূর্বক মহাপরাধ হইতে 
ভক্কিলত|কে রক্ষা করিবে। বৈষ্ণবাঁপরাধ বলিতে 

অন্ত দখবিধ নামাপরাধ উপলক্ষিত হয়। বৈষ্ণবা* 

পরাধের” স্তায় ভোগবাাদি উপশাখার প্রতও 

দৃষ্টি রাখ! কর্তব্য। 

নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি, শাস্ত্র নিষিদ্ধ 
কার্ষো চিত্তের অতিশয় আবেশ । লাভ, 

ধনার্দিলাভ। প্রাতিষ্ঠা, যশঃগ্রিয়তা। 

ইহারা, উপশাখ। ॥ ৪২-৪৯।॥ 
(১৯৪ পা) “সেকজল ...পুরুযার্থ ॥* 

এই ৫৭ হইতে ৫২ পরার পর্য্যন্ত ভাবার্থ 
গয়ল। 

ধদ্ধি উপশাখ! জগ্মায় তবে সেক জল পাইয়া 
উপশ।খাই বৃদ্ধি পায়, মূল শাখা "আন বৃদ্ধি পায় 
না। অতএব উপপাখ। জঙ্গিলোই. মোন করিয় 
ফেলিবে।.. তত্র ফ্যবৃগে শর, কযিলে, 



.মধার্গীলা। ] 

মালী তদধলম্বনে অনায়াসেই বল্পতরুতে আর়োগণ 

করিয়া শ্পন্ক গ্রেমফল পাড়ির। আহ্বান করেন। 

একবার কল্পবৃক্ষ লাভ হইলে, এ বৃক্ষের সাক্ষাৎ 

সেবন ভিন্ন মালীর আর কোন কর্তব্য থাকে না। 

কর্পবৃক্ষের মেবা দ্বার! প্রেমফলের আস্বাদন হুইয়। 

ধাকে। গ্রেমই পরম পুরুষার্থ। ধর্মাদি অপর 

পুরুষার্থ নকল, প্রেমের তুলনার় অতি তুচ্ছ ॥৫০1৫২। 

(১৯৪ পা) “ধদ্ধে তি 1” এই বিংশ 

শ্লোকের তাত্পর্যট শ্োকার্থে প্রকাশ 

আছে । “যার আগে তৃণ” পয়ার প্রমাণ 

এই শ্লোক ॥২০॥ 

(১৯৪ পা) “শুদ্ধভক্তি''* লক্ষণ 

কয় ॥” এই €৩ পয়ারের ভবার্থ। এ 

প্রেম, গুদ্ধভক্তি হইতে আবিভুূতি হয়। 
অতএব মেই গুদ্ধবাভক্তির লক্ষণ বলি- 

তেছেন, “তআন] বাঞ।” ইত্যাি। 

তথাহি রমাম্বতে-__ 
“অন্তাভিল।ফিতাশুন্যং জন কর্াদ্যনাবৃতম্। 

আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিকত্তমম ॥ 

সর্বৈশ্বধ্/-মাধূর্ম্ পূর্ণ, শ্বীর় অত্যান্ত লীল। 

দ্বার| চরাচর বিশ্বের আকর্ষণকারা, পরম প্রেম!- 

ম্পর, সয়, ভগবান্ প্রীকুষের নিমিত্ত ব। শ্রীকৃ্চ- 

সন্ধি আনুকলাময় অনুশীলনই ভক্তি ব! ভক্তির 

স্বূপলক্ষণ। বে বস্ত যাহ, তাহাই তাহার 

স্বরূপ। শ্বরূপের পরিচায়ক যে লক্ষণ, অথাৎ 

যে লক্ষণ শ্বরূপের পরিচয় প্রদান করে, তাহাই 
সব্বপলক্ষণ বা! মুখ্যবিশেষণ। অনুশীগন শব্দটি শীল 

ধাতু হইতে উৎপর্। ক্রিয়া শব্ধ খার| যেমন ₹ 

ধাতুর অর্থমাতরই উক্ত হয়) অনুশীলন শব খারা 

তদ্রপ শীগ ধাতুর জর্থমাত্রই উক্ত হইয়! খাকে। 
লীগ ধাতুর অর্থ লীগম। এ লীলন ছিবিধ। 

গ্রবৃত্াত্বঝ শরীক, আনস, বাটিক চেষট। ও 
শরীতাবিধানা্িক" প্রসিদ্ধ সানসষ্ঠাব, ওনিবৃদ্ঠযা 

এ গঠ 
১7 শাহী নি, ধাডিকত1 ৭ বি 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাবা্থ। 

| কীর্তন। 

১৯৭ 

দক প্রসিদ্ধ মনলভাব। মানসভাব, মনোবৃত্ধি! 

গ্রুসন্ধ মাননভাব, স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাবনকল। 

প্রীতিবযাদাঝ্বক, বগদ্ধেষাকআমক। বাচিক চেষ্টা, 

মানসচেষ্টা, স্মরণ। শারীর ঢেগ!, 

শ্রধণদি। নিবৃত্ত ত্বক চেষ্টা, তা।গ চে&|। প্রত্বৃত। 

তক চেষ্টা, গ্রহণ চেষ্! । আন্ুকুলাময়, রুচিকর। 

অতএব লাক্ষাৎ শ্রীকষ্খের নিমিত্ত ব1 তৎসব্বন্ধি 

বলিয়। পরম্পরায় প্রীরুঞ্ণজন্ যে কিছু শাণীরাদি 

চেষ্টা ও ভাব, তাহ! যদি শ্রীকৃষ্ণের অক্ঃচিকল 
ন| হুইয়। রুঁচিকর হয়, তাহ! হইলে, তাহ। তি 

বলিয়া পরিচিত হুইয়! থাকে । অকচিকর চেষ্টার 

ব| ভাবের তক্তিত্ব সিদ্ধ হয় ন|। এ ভক্ি সোপ!" 

ধিকী ও নিরুপাধিকী ভেদে দ্ববিধ!। ভক্জিয় 

উপাধি দুইটি; একটি অগ্তাতিলাফ, গপরটি 

অন্তমি শরণ, উপাধিবিশিষ্ট-ভক্ির নাম সু পাধিকা 

বা গোণীভক্তি এবং উপাধিশুন্য। ভক্তির নাম 
নিকুপাধিকী বা মুখ্যা ভক্তি । মুলোক্ত উত্তম! 
শবের অর্থ মুখা। অতএব পূর্বোক্ত অনুশীলন 

ঘি অন্যাভিণাষ শুন্য ও অন্যমিশ্রণ শুন্য হয়ঃ 

তবে তাহাকে উত্তম! ভক্তি বল! যায়। এইটি 

ভক্তির তটস্থলক্ষণ ব! গৌণ বিশেষশ। অনা, 

ভিপাষ। ভোগবাসন! ও মোক্ষবসন। গ্রভৃতি। 

জন্যমিশ্রণ, জ্ঞান কর্প।দির আবরণ। জ্ঞানবর্শার্দি, 

জীব ও ব্রদ্দের একাজ্ঞান, স্থৃতিশাস্ত্রো্ত নিত্য 

নৈমিত্তিকাদি বর্শা, বৈরাগ্, সাংখা, অষ্টাযোগ 

গ্রভৃতি। অতএব পূর্বে কত অনুশীলন বর্দি 

তূক্তিমুক্তি-কামম|-রহিত হুইয়! কেবল শ্রবণ- 

কীর্ডনাদিমর হয়, তবে তাহাকে উত্তমা ভক্চি 

বল। যায়। এই উত্তম! তকি নিশুণা, শুদ্কা। 
কেবলা, মুখ্য, অনন]1, অকিঞ্চনা, ও বরূপসিদ্ধ। 

প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়। থাকেন। কানা 

খাকাতেই তক্তির উত্তসত্থ সা শুন্ধত। ইতি নদ । 

অতএব এই গুকাভক্তি ইত ধা 

হয়| : লয়) বলেন [ ৪৩$..: 

মিশ্রণ ও ভক্তি তিন অন্য অভিলাযের সম্পর্ক না 



১, 

(১৯৫ পা) “নর্কে(পার্ধীতি।” এই 

শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে একাশ 

আছে। নারদ পঞ্চগাত্রোক্ত এই ্লোক 

সবার গ্রমাণ করিলেন, কেবল গুদ্ধাভক্জি 

হইতেই প্রেম উৎপন্ন হয়। তৎপরত্ 

শব্দের অর্থ আনুরুল্য। সর্বোপাধি- 

বিনিমূক্ত বলিতে অন্য-অভিলাষ শুষ্ঠ, 

সেবন বলিতে অনুশীলন, নির্মল বলিতে 

জ্ঞান-কর্্দাদি শুন, হৃবীকেণ' বলিতে 

শরীর, মানস ও বাচিক চেষ্ট। দ্বারা ; 

অন্য অর্থ নহে ॥ ২১ ॥ 

(১৯৫ পা) “মদৃগুণেতি ॥” এই 

স্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ শ্লোক দুইটির 

টাকা ও বালা আদির ৫৪ পৃষ্ঠায় 

দেখিবেন। ইহার তাৎপর্য ভাবার্ 

ব্যাখায় ২০৩ পৃষ্ঠায় দেখুন। শ্লোকোক্ত 

অহৈতূকী বলিতে অন্যাভিলাষশুন্য] । 

অব্যবহিত্তী বলিতে জ্ঞান-কণ্্মাদি- 

শুন্যা। নিগুণ ভক্তিযোগ বলিতে 

উত্তম। ভক্তি । ভাগবতোক্ত এই গ্লোক 

সবার শুদ্ধাভক্তি হইতে প্রোম হয়, ইহা 

গ্রমাণ করিলেন ॥ ২২২৩ ॥ 

(১৯৫ পা)প্ন এ্রবেতি। এই 

প্লোকের তাৎপর্য । ভাগবতোক্ত এই 

ক্লোক দ্বারাও শুদ্বাভক্তি হইতে প্রেম 

হয়, ইহ। প্রাতিপন্ন করিলেন। 

নিষ্ভব তক্িযোগ আত্ন্তিক অর্থাৎ সর্ব 

ফলের অস্তিম ফল, পঞ্চমপুরযার্থ গ্রেমরূপে 

শপ্হিণত হুম , ইহাই প্রকৃত মৃততি। '৫খ।নে 

া্ঠন্তিক পৰে সাধু খুক্তি ই, ৫ সেখ দহ. 

খঃভভিকদছ সস কাজে আহি. 
তি. 

ী্ীটৈতগ্ঘচরিতায়ত। .. [ উনবিংশ গরিচ্ছে | 

তক্তিতে ফল কামন। ন। থাকায়, এখানে আত্য- 

স্তিক বলিতে প্রেমই। বদি এরাপ বল, প্রেম 

মুক্তি নহে, সঞ্ধাদিগুণত্রয়কে নাশ পূর্বক ভগ- 

বংসাক্ষাৎকারই মুক্তি) তছুত্তর, ভগবৎসেবার 

অনুকূল সালোক্যাদি ও তগবংসাক্ষাৎকার-প্রাপ্ত- 

পুরুষগণ শ্বতাবতঃই গুদ্ধাতন্তি আচরণ করিয়া 

প্রেম লাঁভ করেন, ইহ গ্রসিত্ধ। ইহা বলি- 

তেছেন, প্যেনেতি।” অর্থাৎ তীহার। শুদ্ধ 

তত্তিকে কখন ত্যাগ না! করিয়া, প্রেম দ্বার! 

আমার সাক্ষাৎকার জন্য বিশেষরূণে সমর্থ হয়, 

অর্থাৎ প্রেমময় লীল] দেখেন। তাহাদের ন্যায় 

অন্যের, আমার সাক্ষাৎকার হন্ন ন! অর্থাৎ শু! 

ভক্তি আচরণ বাতীত আমার দর্শন ছূর্মভ। 

অথবা, ভগবৎসেবার প্রতিকূণ সাঁলোক্যাদি- 

প্রাপ্তপুরুষগণের প্রেম ন| থাকায় আমার প্রেম" 

বিশেষ প্রান্ডিজন্য শুদ্ধাভক্তিকে কখন তাহার! 

ত্যাগ করেন না ॥ ২৪ ॥ 

(১৯৫ পা) “তুক্তি'*ত'** না হয়। 

এই ৫৪ পয়ারের ভাবার্থ মরল। ভুঞ্তি- 

মুক্তি বাঞ্ছা, ভোগ ও মোক্ষ বাসনা । 

সাধন করিলে, ভক্তি জাচরণ করিলে 

ইহাঁতেও প্রাতিপন্ন করিলেন, শুদ্ধা ভ্ডি 

ব্যতীত প্রেম হয় না ॥ ৫৪॥ 

( ১৯৫ পা ) "ভুক্তি-মুক্িরিতি । 

এই ম্লোকের তাৎপর্যা। “তুক্তিমুক্তি 

পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। ভোগ ও 

মোক্ষবাসনা হৃদয়ে থাকিলে ভর্তি 

আচরণে প্রেম হয় না কেন? তাহা 

এই ম্লোকে বলিতেছেন | 

শুদ্ধাতক্তি আচরপফারির ভোগ ও মোক" 

কামনা পঙ্গত মছে। ছার্গ, ভাগাবধনাযু্ত 

উজির নাম গাগা টা উস 

তিন, সাধ সাধ ওকি ১, কি হং ৪ রস শান 



'গধালীল!।] 

রাজস, ন! হয় ভাষন বলিয়া, উহাকে সগ্ধণ 

ভক্তিও বলা হই) থাকে। আর্ত ও অর্থার্থ 

ব্যক্তিগণ উহার অধিকারী এবং £হ্বর্গাদি ভোগ 
উহার ফল। এ সকাম! ভক্তি সাত্বিকী হইলে, 

মোক্ষবাসনাযুক্ত হইয়া! থাকে । তখন আঁর' 

উহাকে সকাম| ন! বলিয়! নিষ্বামা বল! হয়। 

ুনৃকষুব্যক্তিগণই উছার অধিকারী । এই মোক্ষ- 
বাননাযুক্ত নিষ্কাম! ভক্তি প্রায়ই জ্ঞানযোগ 
বা কর্পন্বার! মিশ্রিত হয়। কর্ দ্বারা মিশ্রিত 

হইলে, ইছাকে কর্মমিত্রা, যোগ তারা মিশ্রিত 

হইলে, উহাকে যোগমিশ্র। এবং জ্ঞান ঘর! মিশ্রিত 

হইলে, ইহাকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলা যাঁয়। 

কর্ণমিশ্রা তক্তির ফল চিত্তশুদ্ধি, যোগমিশ্ব| 

ভক্তির ফল পরমাত্ম সাক্ষাৎকারের পর ক্রমযুক্তি 

এবং জ্ঞানমিএ| ভক্তির ফল ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের 

পর লদ্যোমুক্তি। কর্দমমিশ্রা ভক্ির অন্তর্গত 

নিষ্কাম কর্দনকল সাক্ষাৎ ভক্তি ন| হইপ্াও 

ভক্তির ফল চিত্তশ্ুদ্ধির উৎপাদন দ্বারা ভক্তিত্বের 

আরোপে ভক্কিরূপে দিদ্ধ অর্থাৎ তদাকারে 

আকারিত হয় বলিয়।ই উহাকে আয়ে।পদিন্ধা 

তক বলে। এন্ন্প যোগদিশ্া ভক্তির অঙগীভূভ 
আসন প্রাণায়ামাদিসকল এবং জ্ঞানমিশ্া ভক্তির 

অঙীহূত জীনব্রাদ্ধক্য জ্ঞান সাক্াৎ ভক্তি ন] 

হইয়াও ভক্তির সঙ্গ বশত; সিক্ধী অর্থাৎ 

ভক্ষের ফল মোক্ষ উতৎপ।ধন ছার! ভক্তির 

আকারে আক্ারিত হয় বলিয়া) উচাপিগকে সঙ্গ- 

পিদ্ধা কলে। উত্তমা ভণ্তি গুগ-সম্বদ্ধাবঠিত 

বলিয়৷ মিগুণ এবং উক্ত অপরাপর ভক্তি সকল 

হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। কর্মা। যোগ ও জ্ঞান 

ইহার অধীন ও মুখাপেক্ষী । উত্তম ভক্তি 

কর্মজানাদির অধীন ব। মুখাপেক্সী নহেন। 

পরদ্ধ সম্পূর্ণ স্বাধীন। উত্তম তত্ি স্বাধীন 

ভাবেই কর্ণের ফল চিত্তগুদ্ধি, যোগের ফল ক্রম- 
মুক্ধি ৫. জান্র, ফল লন্যোমুজির নহিত নিজের 
কণ,নিরথনৎ তাং এডৃতি সময রান 

ম্লোকের ও পয়ারের ভাবার । ১৯৯ 

করিয়া থাকেন। হদিও এই উত্তম! ভক্তির 

শ্রবণকীর্তনারদি অঙ্গনকলকে আপাতত কর্ণ 

বাঁলয়! ও ভজনের অন্নন্ধানাি অঙ্গমকলকে 

প্রথমতঃ জ্ঞান বলিয়। এবং ন্যাসমুদ্রাদি অঙ্গ- 

সকলকে জাঁপাততঃ যোগ বলিয়া বোধ হয় বটে, 

কিন্তু উহার! কর্ম, জান ও যোগ নছে। এগুলি 
নচ্চিদাননময়ী শ্বরূপশক্কির পরম! বৃত্তি। প্ীভগ- 
বানের নিত্যসিদ্ধ যে শ্বর্নূপশক্তিসকল এঁ সকল 

বৃত্তির মূল ও মশ্রপন। মিদ্ধ ও নাধকের একক 

ম্মিলনের জন্য সাধকের শুবগাদি ইন্জ্িয় সমূহ 

ক্ষে্ররূপেই নির্মিত। সাধকের ইন্্িয়গণ এন্নপে 

নির্শিত না হইলে, নিক্ধগণের সহিত একত্র মিলন 

জন্য পাঁধকগণের পিদ্ধত্ব লাভের সম্ভাবনাই 

থাকিত ন|!। নিত্াসিদ্ধ শবরূপশক্তির বৃত্তি সকল, 

অসিদ্ধ লাধকের আকর্ষণ জন্য তাহাদের ইন্জিন 
বৃত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া, ইন্্রি়গণের সহিত একী- 
ভূত হয় এবং সেই সেই ইন্দ্িয়াদির আকারে 
আকারিত হুইয়! শ্রবণ-কীর্ভনাদিরূপে আবির্ভূত 
হয়েন। আনন্দমদীবৃত্তির অব্হারেই শ্রবণ- 

কীর্তনারদি সধকের সথক্ষে আননদ|য়ক হুয়। 

ইহা! না হইলে, সাধকের আনন হইত না। 

স্বরূপশক্তির বৃত্ধি সাধকের ইন্জরিয়বৃণ্িতে প্রকাশ 

গালে উহার দর্ণনেই লোকে উতারগকে 

জানগর্ম।পিকবপে শম্তৰ করেন। বস্ততঃ শ্রবণ+ 

করনা বর্মুজ্ঞানাধির অতীত আননাময় বন্ত। 

ভূক্কি ও মুক্ষিকে পিশচী বলিবার তাৎপর্য এই, 

|গশাচী যেমন উলুকাদি গ্রাদর্শন দ্বার! শ্মপানা- 

দিতে লইয়! প্রাণ বিনাশ করে, ॥তুক্ষিমুক্তি 

্গৃহাও তদ্রুপ স্বর্গ-মখ ও মুকিনুখাদির 

গ্রণোভন দ্বার জীবকে সংদারে ও আকাশকুনুম 

তুল্য কৈবল্যে আসক্ত করিয়! শ্বরূপের তিরোধান 
করিয়। দেয়।॥ ২৫ ॥ .. 

(১৯৪ পা) “নাধনভক্তি”* ১১১৮০ 
নখারতি আর।॥” এই ৫৫. হইড়ে.২) . 

পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্ঘ। ঞভগকানেক 
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গুণার্গি শ্রবণমাত্র তাহাতে যে অবি- 

ছিয় মনের প্রবাহরূপা। গতি, তাহাই 
ভক্কি। এ ভক্তিত্রিবিধ; সাধন, ভাব 

ও প্রেম। সাধনভক্কির বিষয় পুর্বে 

বলিয়া, কিরূপে ভাব ও প্োমভক্তি লাভ 

হয়, এখ।নে তাহা বলিতেছেন, সাধন- 

তক্তি।” ইত্যার্দি। তথাহি রগাম্বতে-_ 

গক্কৃতিসাধা। ভবেৎ সাধ্যতাঁবা স সাধনাতিধা ॥” 

যে ভক্তি শারীরিকাদি চে! ঘবার সাধ্য 

এবং যাহ| ভাব ভক্তিকে সাধিত করেন, তিনি 

সাধনভক্তি। গুরুপাদাশ্রয, মন্্রদীক্ষাদি ও শ্রবণ” 

কীর্তনাদি সমস্ত সাধনভক্তি। পূর্বে বল 
হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত ব| শ্রীকৃঞ্চসতবন্ধি 

আলুকৃগ্যময় অনুশীলনই ভক্তি । এখানে শ্রীতফে 

. তৎসম্ব্ধি শ্রীগুরুর পদাশ্রয়ানিকূপ অনুশীলন 

আনুকৃ্যমর হওয়াতে) ইহাও তক্তি। এই সাধন- 

ভরি যখন হলাদিনীনম্বেতসম্থিংসার, গ্রেমরূপ 

লু্ধার কিরণ এবং প্রেমের অস্কুর ও রুচি দ্বারা 
চিত্তের দিত! সম্পাদক হয়েন। তখন ইহাকে 

_ভাবভক্তি বলে। ইহার অপর নাম রতি। 

অতএব মাধনভক্তি হইতেই রতির 

(ভাবের) উদয় হয়। 

আপাততঃ বোধের জন্য তক্তিকে ত্রিবিধা 

বল! হইয়াছে, কিন্তু বস্ততঃ সাধন ও সাধ্যতেদে 

ভক্তি ছুই প্রকার। সাধ্যতক্তি প্রির়তাময়ী। 

সাধনতক্কি দ্বার] সাঁধনীরা! তরী প্রিঘতাই শাস্ত্রে 
উক্তিশবে উল্লিখিত] হইরাছে। বথা--একাধশ 

স্বধে,। প্তক্তাসঞ্জহর়। ভক্কা। বিভ্রতুুৎপুলকাং 

জনুমিতি।* 

_ সক্তিজনিত প্রেমভজ্ি উপভোগ করিয়! পুলকিত 

 শন্ীর ধারণ করিবে। উক্ত সাধান্তকি ।আট 

প্রকার।-ভাব, প্রেম, প্রগয়, স্নেহ, রাগ, মাস 

অহসসে ূ . রাগ: ক; মহাতায। পূর্যোন্, 
ঃ 8, (১ ফু. 
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প্রধৃধ কহিলেন, নরনাথ[[সাধন; 

[উন্বিংদ পরিচ্ছেগ |. 

ছইটি অব্থা। সাধন ও তাব। বিধয়ভোগ 
সত্তেও সৌভাগাবশতঃ খন জীবের বহিমূর্খতার 
নিবৃত্তি হয়, তখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ও 

কর্মফল এই সকল বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে এবং 
তত্তদ্বিয়ক কিছু কিচু আগোচপার উদয় হইতে 

থাকে। এইরপে অগ্রাকতততে আলোচন। 

হইতে হইতে ক্রমশঃ চরমাবস্থায় উপলীত হয় 
এবং শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতি তত্তছ্িষয়ক ইন্দ্রিয় 

চেষ্টার উদয় হয়। প্রচেষ্টা প্রথমে সাধনরূণে 
প্রকাশ পায়, উহার চরম ফল প্রেম। বাস্তবিক, 

প্রেমই জীবের একমাত্র নিত্যধর্শম, কিন্তু যতদিন 
তগবস্তত্বের অভ্যুদয় ন| হয়, সেই পর্য্যন্ত অপরিস্কুট 

থাকে; তাহাতে কেবল জীবের অবস্থানেদে 

সাধন ও ভাবরূপে কিঞিং নৈমিত্তিকতা দেখ! 

যাধষ। অতএব শ্রীকুষ্চবিষয়ক ভাব বাসনারূপে 

আত্মাতে নিত্য বিদ্যমান রহিয়।ছে। সাধনভাক্ত 

ধর ভাবকে হৃদয়ে প্রকটিত করিয়! দেয়। এই 

জন্যই তাবকে, সাধনতক্তি ঘবার। সাধনীয় বলিয়! 

নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীকষে ধাহাদের শ্বাভা" 

বিক রাগ আছে, তাহাদের পক্ষে নাধনতক্তির 

কোন প্রয়োজন নাই। স্থায়ী ও সঞ্চাদী নামে 

ভাব ছুই প্রকার। মহাঁভাব পর্যাস্ত উর্ধা অব- 

স্থাকে তাব প্রকাশ করে। নিত্যনিত্ব ব্ররজনে 

এই তাব লক্ষিত হইলেও তীহাদের কৃপায়, 

প্রপঞ্গত তক্তগণ এ-তাব প্রাপ্ত হন। ভাবের 

গাঢ়তা অবস্থাই প্রেম। 

তার, ভাবের । প্রেম রদ্ধি ক্রমে, 

প্রেমের গাঢতা অনুমারে। প্রেম যথা” 

তথাহি রসামুতে-_ 

*সম্যত্বস্ণিতঙ্বাস্তো মমত্বাতিশয়াক্কিতঃ। 

ভাবঃ স এব সাজাত্ব। বুধৈঃ প্রেষা নিগদ্াতে ॥” 

বাছা হইতে চিত্ত অভিণয় দগ্ধ হয় এবং 

যাহ! প্ীরুফে খতিশয় মমতা সম্পন্ন, করে, সেই 
গাড়তাপয় ভাবকে পঞ্ডিতের! প্রেগ খলেন। 

অওএন তির গড়ন, সবাই লেনে). 



মধালীগা $] 

আবার বৈধ ও কাগানুগীয় ভেদে ছুই গ্রকার। 

গতি গ্রসানবোথ প্রেমও ছুই প্রকার, মাহাত্মা- 

জ্ঞান-যুক্ত ও মাধূর্্যমাত্র জ্ঞানযুক্ত। অত্র 

তক্তাঙ্গের নিরস্তর সেব! ছারা পরমোৎকর্ষকে 

প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে ভাবোখপ্রেম বলে। 

হরির গ্বীর স্বীয় সঙ্গদানাদিকেই অতি গ্রসাদোখ 

খ্রেম বলে। 

প্রেমের গাতা অনুমারে প্েমই 

ম্নেহ, মান, প্রাণয়, রাগ? অনুরাগ» ভান 

ও মহাভাব হয়। স্সেহাদির লক্ষণ পুর্বে 

বলা হইয়াছে। যদি বল, প্রেমের 

গ।ঢ়তানুযায়ী প্রেম কিন্ধুপে ম্নেহ।দি 

হয়? তাহাতে সদৃষ্টান্তে বলিক্চেছেন, 

'যৈছে বীজ” ইত্যাদি । বীজ, উচ্ষুনী্গ। 

খগুসার, খাঁড় । শর্করা দলুযা | 

শিতা, চিনি । 

ইক্ষুবীজ হইতে যেমন রস হয়, তজপ সাধন 

তক্তি হইতে ভাঁব হয়্। ইক্ষুরস যেমন উত্তরোত্তর 

গা হইয়া উত্তম মিশ্রি হয়, তদ্রুপ ভানও উত্তরো- 

ত্রর গাঢ় হইয়া! মহাভাবাবন্থ! গ্রাণ্থ হয়। অতএব 

নেহাদি প্রেমের বিলাস বলয়, প্রেম নামে খ্যাত। 

| দলুধা চিনি ও চিনির যেরূপ তেদ, তত্রূপ রাগ ও 

অনু্াগের তেদ। মিশ্রির গেমন উত্তমাদি ভেদে 

স্বিবিধ, প্রেমও তব ও মছাতাব ছেদে ছিবিধ। 

“এই সব ইতি । প্রেম, স্েহা্দি 

কুষঞ্ভক্কিরস ও স্থায়ীভাব। এই ভাবে 

যদি-বিভাব ও অনুভাব, সাত্বিক ও 

ব্যতিচারী .( সঞ্চারী) প্রভৃতি ভাবের 

মিলন ছয় কবে এ রস অস্বতের ম্যায় 

অপূর্ব আন্বাদা হয় ;-. উহ! সদৃষ্টান্তে 

বলিতেছেন।এইৈছে দধি' ইতি। 
৪ ন $র ৬ হৃ টি এ ৬৭ ১৪ চর ৩৮ ঞঁ 
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ল্লোকের ও গরায়ের ভাখাথ। 

ও গতিগ্রসাদোথ ভেদে প্রেম দ্বিবিধ। ভাঁবোখ 

৪3 

উপস্থাপিত বিভাব, অন্ুভাব ও সঞ্চারীভাব দ্বারা 
আম্বাদযোগ্যত! প্রাপ্ত হয়, 'তখন এ গাবফে 

(রতিকে) ভক্তিরস বলা যায়। ভক্িরস 

সাকল্যে বারটি। তম্মধো সাতটি গৌণ ও পাঁচটি 

মুখ্য। বীর, করুণ, অভ হান্ত, ভয়ানক, রৌদ্র 

ও বীভৎস এই সাতটি গৌণ এবং শাস্ত, দস্ত, সখা, 

বাৎসল্য ও মধুর এই পাচটি মুখ্য ভক্তিরস। 
প্রতোক রসেরই এক একটি করিয়া স্বারীতা 

আছে। উৎসাহ, শোক, বিদ্যপন) হাস) তয়, 

ক্রোধ ও জুগ্রগ্গা! এই সাতটি, বীরাদি সাতটি 
গৌণরদের স্তায়ীভাব। শাস্ত দান, সখা, বাৎসল্য 

ও প্রিয়ত। এই পাঁচটি শাস্ত।দি পাচটি মুখারসের 

স্থায়ীভাব। 

"অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাঁবান্ যো! বশতাং নয়ন্। 

সুরাজেব বিরাঙ্গেত স স্থায়ী ভাঁব উচ্যতে ॥* 

হাশ্য গ্রভৃতি অবিরুদ্ধ ও ক্রোধাদি বিরুদ্ধভ।ব 

সকলকে বশীহৃত করিয়! যে ভাব মহারাজের ভাগ 

বিরাজ কবে, তাহাই স্থায়ীভাঁব। 

প্বিভাবাতে ছি রত্যাদির্ধযত্র যেন বিভাবাতে। 

বিভাবে! নাম স দ্বেধালঘ্বনোদ্দীপনাতবকঃ ॥” 

যাহ! দ্বার! ও যাছাতে স্থায়ীভাবাদির আব্বা 

দন করা যায়, তাহাই বিভাব | বিভাব স্থিবিধ,- 

আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন আবার বিষয় ও 

আশ্রয় ভেদে ছুই প্রকার শ্রী ভক্তিরসের 

বিষয়ালম্বন এবং তীহার ভক্তগণ আশ্রয়ালযন। 

শ্রীকুষ্ণের উদ্দেশে রতি উৎসারিত হয় বলিয়, 
শ্রীরু্ধকে নিষয়ালম্বন বলে এবং এ রতি প্রীরুধঃ 

ভক্তগণকফে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়! উই- 

দিগকে রতির আংশ্রয়ালম্থন বলে। -যন্বারা ভাবের 

উদ্দীপন হয়, তাহার নাম উদ্দীপনবিশ্তাব। 

আলখন বিতাবের চেষ্টা, রূপ ও তৃষণাদি এবং 

দেশকারাদিতাবের উদ্দীপন করে বলিষাই রী 
সকলকে উদ্দীপন বিভাব বলে। ৃ 

পনুতাবাসত চিত্তসথতাবানামববোধকাঃ।*. ), 
বাঁ! অনবরস্থ ভাবকে বাহিরে প্রকাশ ০, 



৪৯ 

ভাহাই অন্ুতাব। অনুভব, মিশ্র ও পাতি 

তেথে দ্বিবিধ। কেবল মানমিক অগুভাবের নাম 

মাত্তিক অনুভব এবং কার, বাক ও মানসিক 

মিশ্র অন্গনাদের নাম মিশ্র অন্গুভাব। নৃত্য, 
গীত ও হান মিশ্র অগুভাব। গ্দ্ত, ম্বেদ, যোমধ 

স্বরতেদাদি 'জাটটি সাত্বক অনুভাব। 

*বিপেষেণাভতিমুখোন চরস্তি শ্কায়নং প্রাতি। 

অথোচন্তে অসসন্িংশদ্ ভাব! যে ব্যতিচারিণঃ ॥” 

যে সক্ল ভাবস্থায়ী'ভ।বে কখন উন্মগ্র,। কখন 

নিম হইয়! ত ভাবের অভিমুখে সঞ্চরণ করে, 

তাহাদিগকে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব বলে। 

ইছ! নির্বেদাদি ভেদে তেত্রিশটি। এক রতি 
তক্ভ ভেদে শাস্তারদ.পঞ্চ প্রকারে প্রকাশিত হয়। 

ধা! হইতে বিষয়োদুখতা। ত্যাগ করিয়া মনের 

নিজানলে অবস্থিতি হয়, তছাকে শম বলে। শম 

প্রধানদিগের প্রায়ই মমতাগন্ধরহিত ও পরমাত- 

বুদ্ধিপ্রনিত ভ্রীকৃ্ণবিধয়]! রতিকে শাস্তিরম বলে। 

ধার! &রি হইতে (নিজেকে নুন বলয়! অভিমান 
ফরেন, চারা হরির অগুগ্রাহা, কৃষ্ণ আমাদের 

আরাধ) এক্ূপ জ্ঞানরূপ রতির নাম প্রীতি ব! 

দান্তর৩।, ধাহার! কৃষককে তুল্য বলিয়া অভিমান 

করেন, তাহাদিগকে সখা বলে। শ্রীকৃষে বিশ্বাস- 

মী তিকে 'সথারতি বলে ॥ ৫৫৫৭ ॥ 

(১৯৩৬ প। ) বাৎুমল্যরতি..****পঞ। 

প্রধান | এই ৫৮ পয়ারের ভাবার্থ। 

পগুরবে। যে হরেরম্ত তে পৃপ্্য! ইতি বিশ্রুতাঃ। 
জন্গগ্রহময়ী তেযাং রতি বাৎসলামুচ্যতে ॥” 

বাহার] কৃঝের গুরু বলিয। আপনাদিগকফে 

অন্তিমান করেন, সাহারা পৃত্য বলয়! বিখ্যাত । 

শীকষে তাহাদের অগুগ্রহময়ী ঝতির নাম বাৎসল্য 
্কৃতি। ! 
“মিথো হরেমু গাক্ষ্যাশ্চ সন্তোগন্তাদিকাযণম্। 

পা প্লিষতাখ্যো দি! রড) ৪ 

শীপ্রীচৈতম্বচরিতাযৃত। [ উনবিংশ পন্ধিচ্ো। 

গে প্রথম কারণ) হাহার অপর লাম মধুর, 
মৃগাক্ষীর সেই রতির নাম প্রত! বা মধুররতি। 

পঞ্চবিভেদ, পঞ্চপ্রকার । পঞ্চভেদ, 

পঞ্চবিধ। শান্ত, দাহ্যাদি রন, যথা,_- 
শান্ততক্তিরসের গুণ) গ্রীকণনিষ্ঠ।। এই 

রসের সচ্চিণানদামুষ্তি নরাক।র পরবন্ম, চতুতূ্জ 
নায়াপ্নণ, পরমাত্ব। ও শাস্ত, দাস্ত, গুচি, বশী গ্রভৃতি 

গুণসম্পন্ন শ্রীক্কষ্চই বিষয়ালম্বন। মমতা রহিত, 

শ্ীভগবরিষ্ঠ, তক্তিমার্গ প্রদর্শক সনকাদি আধি- 

কারিক তক্তগণ আশ্রয়ালম্বন। জ/নিগণও যোক্ষ 

বাসন! ত্যাগ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণতক্তের কৃপায় যদি 
ভক্তিবাসনাযুক্ত হয়েন, তবে তাহারাও আশ্রয়া- 

লথন হয়েন। পর্বতকাননাদিবানী সাধুকধনের 
লঙগ ও পিদ্বক্ষেত্রাদি উদ্দীপন বিভাব। নাসাগ্র- 

দৃষ্টি, অবধূতের গ্যায় চেষ্টা, নির্ঘমত! ভগবদৃগ্ধেষ- 
জনে বিদ্বেষরাহিতা, ভক্তজনেও ' অতিশয় তক্তির 

অভাব, মৌন, জ্ঞানশান্ত্রে অভিনিবেশ প্রভৃতি 

অন্ুভাব। গ্রলয়বর্জিত অশ্রপুলকাদি সাব্বিক- 

তাব। নির্কেধ মতি ও ধৃতি গ্রভূতি সধরীভাব। 

দানতক্তিরসের গুণ, -সেবা। এই রসের 

ঈশ্বর, প্রত সর্ধবগ্ত ও ভক্তবৎনল প্রভৃতি গুধা- 
স্বিত গ্রীরুষ বিষয়ালত্বম। মমতাধুক্ত, গৌরব, 

ভাবমর, শ্রীপ্তগবন্লিষ্ঠ, নিজ আচরণ দ্বার অহের 

উপকারফ। দ্বাস্যসেবাপরায়ণ, অধিকৃতভক্, 

আশ্রিতভক্ত, পারি? ও অনুগামী এই চারি 

প্রকার তক্ত আশ্রয়ালত্বন। বক্গা, শ্বরাদি অধি- 

কারিক দেবতার! অধকৃত তত্ত। আশ্রিতভক্ত। 

শরণ্য, জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠ ভেদে ভ্রিবিধ। 

কালীয় নাগ, জরাসন্ধ কর্তৃক রুদ্ধ রাগগণ গ্রনৃতি 

শরণ্য। প্রথমে উ্ঞানী খাকিয়। পরে মোক্গেচ্ছ 

ত্যাগ পূর্ব ধার! দাস প্রবৃত্ত হন; তহারাই 
জালিচর। সনফাদি যুনিগণ এই বিভ্তাগের অত 

দত। ধীঁছার! প্রথম হইতেই (বানি হন, 

উাহাদিগঞ্জে সেখানিষঠ- বলে? ' চ্রধাহ, হরিহর 

গ্ঠ ফলা ভি সেবার পগী।- উতর, 
এ তি পল ০:83 ঠক ১৫৯ চর 



মধালীলা। ] 

দারক ও শ্রুত দেখাদি কত্রিক্গণ ও উপনন্ 

গ্রভৃতি গোপগণ পারিষদ। পুরে ছচন্ত্র ও মণ্ড- 

নাঁদি এবং ব্রজে রক্তক, পঞ্রক ও মধুক্ঠাদি অনু- 

গাণী। ইহাদের মধ্যে ধাহার। সপরিৰার শ্রীকষে 

ঘখোচিত তক্তি করেন, তাহার। ধূর্যাভক । ধীহীর। 

প্রীকঞ্চের প্রেয়সীবর্গে অধিক আদরযুক্ত, তাহারা 

বীরভন্ত। যাহার! প্রীকষ্জের কপালাতে গর্বিত 

থাকির়। কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, তাহার! 

বীরতক্ত। এই সকল দন্মপ্রীতিযুকধ ভক্তের 

মধ্যে ভ্ীরুষে। গুরুতববুদ্ধবিশিষ্ট গ্রহ্যায় ও শানম্বাদি 

গল । উক্ত ভক্ত সকল আবার ণিত্যসিন্ক 

সাধনপিদ্ধ ও সাধক তেদে জ্রিবিধ। শ্রীকৃঞ্চের 

অনুগ্রহ, চরণধূপি ও মহা গ্রপাদ প্রভৃতি উদ্দীপন" 

ভাব। আজ্ঞ -পালনানি অন্থভাব। এই রসের 

তিনটি অবন্থ! /--£েম, গ্েহ ও রাগ। অধিরুত 

তক্তে ও আশ্রত ভক্কে প্রেম পর্ণ্ন্ত স্থায়ী; 

পার্যদ ভক্ত গেহ পর্ধ্যন্ত স্থায়ী; পরীক্ষিত) দারুক 

ও উদ্ধাবে রাগ পর্ন্যস্ত দৃষ্ট হয়। রক্তকাদি ও 

্রচয়াদিতে সকলগুলিই দৃষ্ট হয়। এই রসে 

অযোগ, যোগ ও বিয়োগ এই ভিনটি অবস্থা হয়। 

প্রথম দর্শ:নর পূর্বের অবস্থার নাম অধোগাবন্থা । 

দর্শনের পর যে বিচ্ছেদ) তাহ। বিয়োগাবন্থ!। 

মধ্যাবস্থার সঙ্গের নাম যোগবস্থ।। বিয়োগে_ 

অঙ্গে তাঁপ, রুশতা, জাগরণ, বনবস্থা। অধীরতা, 

জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূচ্ছ। ও মৃত্যাতুল্য অবস্থা! । 

অযোগে-ওংমৃক্যাদি। যোগে--সিদ্ধি ও তুষ্ট 

প্রভৃতি দশ! ।-_-ইতি গ্রীতিসন্দর্ত। 

সধাভক্তিরসের গুণ, সন্তরমর(হিত্য। এই রসে 

বিদ্ধ, বৃদ্ধিদান্, স্থবেশ ও দুখী গ্রতৃতি গুণযুক্ত 

শ্রী বিষয়ালম্বন । মমতীধুক্ত, বিশ্বাসতাবময় 

ভ্তবীধনিষ্, নিজ জাতয়ণ ছার! অন্চের উপকার, 

সধাসেবাপরানধ, কুষ্ণনখাগণ আব্রয্ালঘন। গত, 

সখা, জিষসখ! ও. প্রিনর্সখ! তেদে এ আশ্রয় 
জন চারার / খাহার। জীর্ণ হইতে বসে 

কিছু অধিষ-: কিকিও বাৎনগ্যুক, উহার! 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্থ। ২৪৩ 

শুহাং। ব্রক্ষে বলভদ্র, শুভ্র ও অওলীগল্র 

প্রভৃতি সুহৎ। হাহার! শরীর হইতে বরলে 

কিঞ্িং নুন ও কিঞিৎ দাণমশ্র, তাহার! সথ1। 

রে বিশাল, বৃষ ও দেদগ্রস্থ গ্রতৃতি সখ।$ 

ধাহ।র| বয়সে শরীফের তুগ্য, কাহার! প্রিরসখা। 

বজে শ্রীবাম, আুদাম ও বনুদাম গ্ভৃতি গ্রিমনখা | 

যাহার! প্রেমসী-রহমোর সায় ও শৃঙ্গারভাবশালী, 

তাহার! প্রিয়নর্দুসথ! | মুনল ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি 

প্রিয়নর্্মমথ!। সো বাভ্যুগ্ধ প্রীড়। ও একশধ্যাক্ন 

শয়ন গ্রহৃতি অন্থভাব। অশ্রপুলকাদি সমশুই 

সত্বিকভাব। হর্ষগর্ব্বাদি সঞ্চারীঠাব। সথ্য- 

রতি উত্তরোবধর বুদ্ধি পাপ হইয়! প্রেম। গেছ, 

প্রণক্ণ ও রাগ এই চান্টীি নাম ধারণ করে। 

পুরে অঞ্জন, তীমসেন ও প্রীদাম বিপ্র গ্রতৃতি 

সখ।। এই নথারসেরও দাঁমোর স্তান্স বিয়োগে 

দশদশ]। অযোগে ওংসুক্যাদি ও যোঁগে নিদ্ধি 

ও তুষ্টি গ্রভৃতি। ইতি সনদ । 

বাংসলাগুকিরসের গুণ, গ্গেহ। এই রসে 

কোমলাঙ্গ, বিনয়ী, নরিপক্ষণযুক্ষ গ্রত্ৃতি গুণ- 

বিশিষ্ট জীর্ণ বিদয়ালশ্বন । মমতাযুক্ধ ও শ্রীরুষঃ 

আমাদের অনুগ্রহপানত্র এটরূপ বুদ্ধবিশিঃ, নিজ 

আচরণ দ্বারা অন্যের উপকারক,, বাৎসল্যসেবা- 

পরায়ণ পিরাদি গুরুজনগণ আশ্রয়ালঘন। এ 

আশ্রালত্বন বরজে যশ দ1) ননদ, রোছিনী, উপনঙ্গ 

ও তৎপত্থী প্রত্থতি এবং পুরে দেবকী, কুস্তী ও 

বনুদেবাদি। হাস্য, মৃছু-মধুগ বাক্য ও বাল্য" 

চেষ্টাদি উদ্দীপন বিতাব। মন্তকাস্রাণ, আশীর্বাদ 

ও লালনপলনাদি অনুভাব। শস্য গ্থেদাদি সংঘ 

ও স্তনছুগ্ধক্ষরণ এই নয়টি সাতিকতাব। হর্ঘ ও 

শঙ্ক1 গীভৃতি সঞ্চারীভাব। এই বরঙির প্রেম, 

গ্নেহও রাগ এই তিনটির উত্তরোত্তর অবস্থ! দৃট 

হুয়। ইহাতেও বিয়োগে পূর্বাবৎ দশটি দশা হয় । 

মধুর তক্তিরসের গুণ, অঙগ-স্গ-নুখদান। ই 

রসে বেগুহাধুধা, রূপমাধূর্য, লীলাদা ধু) ও প্রেগ- 

ম।ধুধোর কদাথাতৃ সাচকক দি নিক দি 
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জাঘন। মমতাযুক্ত, পক্ভোগভাবময়, শ্গবিষ্ঠ, 

নি আচরণ ছ্বার। অস্ভের উপকারক কাস্তসেবা- 

পরারণ প্রেরসীগণ আশ্রয়ালখন। মুরলীরব বসস্ত 

কোকিলধ্বনি, নবমেধ, ময়ূরকঠ প্রভৃতি দর্শনাদি 

উদ্দীপন বিভাব। কটাক্ষ, হাস্য প্রভৃতি অন্থু- 

তাব। স্তস্তাদি সমস্ত সান্বিকভাব হুদদীপ্ত পধ্যন্ত। 

আলগা ও উগ্রত| বর্জিত নির্বদাদি সমস্ত সঞ্চারী 

ভাধ। ইহাতে প্রেম, সে, মান, প্রণয়, রাগ, 

অনুরাগ, ভাব ও মহাভাৰ এই সকল অবস্থাই দৃই 

হয়। মধুর রসের বিষয়ালম্বন শ্রীকষে। ধীরোদা" 

ত্তাি ছিয়ানব্বই প্রকার নায়কগুণই দৃষ্ট হয়। 

আশ্রমালঙ্বন শ্রীরাধার তিনশত যাইটু প্রকার 

নারিকাগ্ডণই দৃষ্ট হয়। ইতি প্রীতিসন্দর্ড। 

রুষ্ভক্তিরম, দ্বাদশ পাকর কুষ্- 

ভক্তিরর। এ পঞ্চ প্রধান, শান্তাদি 
পাঁচটি শ্রেষ্ঠ ॥৫৮॥ 

(১৯৬ পা।) “হাস্যান্ডুত..*"*"গণন ॥” 

এই ৫৯ ও ৬৭ পয়ারের ভাবাথ। কুষ্- 

ভক্তির কি কি তাহা, পুর্বে পাঁচটি 

বলিয়া অপর খাতটি বলিতেছেন, 

ছান্যান্ডুত' ইতি। শান্তাদি ভক্তকে 

ছাস্যাদি সগুবিধ গৌরী রতি ম্বযোগ্য 

বিভাবাদি দ্বারা সগ্তবিধ গৌণরসরূপে 
প্রকাশ পায়। সন্কোচময়ী রতি দ্বারা 
আলম্বনজনিত যে কোন ভাববিশেষ 

, জ্বয়ং প্রকাশ পায়, তাহার নাম গৌণী- 
রতি । অতএব শান্তাদি রতি যেমন 

নিজ আধারচ্যুত হয় না তদ্রপ হাঁধা- 
দিও" ছয় না। হালাদি রৃষ্ণলীলার 
ক্নুষায়ী কিয়ওকাল কোন কোন ভক্ত 

থা, লি হাম্যা্দি, আগন্তক 

প্রীচৈতন্যচরিতা মৃত [ উনবিংশ পরিচ্ছে। 

“্রঙ্গমাণৈর্ব াবাদোঃ পুষ্টিং হাসরতিরগতা। 

হাসাতক্তিরসে। নাম বুধৈয়েষ নিগদ্যতে ॥” 

বক্ষমাণ বিভ্তাবাদি দ্বারা ছাসরতি পুষ্ট হইয়! 

হাস্যতক্তি-রস হয়। ইহাতে শরীক বিষয়ালঘ্বন। 
কষ) সদৃশ চেষ্টাশালী বৃদ্ধ ও শিশু গ্রভৃতি 
আশ্রঘ়ালদ্বন। শ্রীকৃষ্ণের উপযুক্ত পচন, বেশ 
এবং চরিতার্দি উদ্দীপন বিভাব। নাসা, ওঠ ও 

গণ্স্থলের বিস্পনদানাদি অন্ুভাব। হর্য, আলম, 

অবহিথা গ্রভৃতি সঞ্চারী। হাসনতি স্থায়ী । 

অথ হাসরতি,_- 

*চেতোবিকাশোহাসাঃস্যার্থাথেশেহা'দি বৈকৃতাৎ। 
সদৃষ্িকাশ নামৌষ্টকপোল ম্পন্দনাদি কৃৎ ॥* 
কৃষঃসত্বদ্ধি চেষ্টোখঃ স্বয়ং সন্কুচিতাত্মন! | 
রত্যানুগৃহমানে|হয়ং হাসে। হাসরতির্ভবেৎ॥, 

বাকা, বেশ, চেই্াদির বিকৃতি বশতঃ চিত্তের 
প্রকাশকে হাস বলে। নয়নের বিকাশ, নাসা, 

ওঠ, কপোলের ম্পন্দনাি উহ্থার চেষ্টা | কৃঝঃ- 

সম্বন্ধি চেষ্টাজনিত হাস শ্বয়ং সন্কুচিত কৃষ্ণরতি 

কর্তৃক অনুগৃহীত হাসরতি। ইহা শ্মিত, হসিত, 
বিহসিত) অবহাসিত, অপহসিত ও আতিহসিত 

তেদে ছয় প্রকার। 
অভুত, অদ্ভুতভক্তিরস। 

'্আক্মোচিতৈর্বিভাবাদৈযঃ স্বাদ্যত্বং ভক্তচেতসি। 

স! বিশ্বয়রতির্নীতাূত ভুক্িরলে। ভবে ॥* 
নিজোচিত বিভাবাদি হবার! বিশ্ব্রতি যর 

ভক্তগণের চিত্তে আম্বাদনীয়রূপে নীত হয়, 
তাহাকে অন্ভুত তক্তিরস বলে। ইহাতে লোকা- 

তীত ক্রি! হেতু শ্রীকৃষ্ণবিষয়ালত্বন । সর্ববিধ 
ভক্তিই আশ্রয়ালম্বন। প্রীকঞ্চের চেষ্টাবিশেধাদি 

উদ্দীপন । নেব্রবিদ্তার, গুপ্ত, অপর, : গুলকাদি 

অন্ুভাব। আবেগ, হর্য, জড়ত। ড় মঞ্চারী। 

বিশ্মষয়তি,ক্থাহী। : 
“লাকোত্তরার্থ গা নি | 
সব দবিত্ারাঠঁজি যী... 
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লোঝকোত্বর্ধথ পর্শণার্দি হেত চিত্তের বিশ্ৃতিকে 

[রয় বলে। 

পূর্বোক্ত রীতিতে নিশন্ন বিস্ময়কে বিশ্ময়র্ি 

বলে। সাক্ষাৎ ও শনুমানঙেদে এই রতি দ্বিবিধ। 
বর, বীগঙক্তিলম। 

"সৈবোৎসাহরতিঃ স্থায়ী শিভাব। 8 নজোটিঠত | 

আনীয়মান| শ্বাদাত্বং বীরভক্তিরসে] ভবে ॥৮ 

তাংশে পরিণত শোকরতিই স্থায়ী। উপদুক্ধ 

নেবিস্তারাদি উহার চেষ্টা। | বলিয়া এই রস প্রা্ই পাস্তাপিবস বর্জিত 

“শোকবিই বিয়েগাটহানত্াশন্তর ্ৃতঃ। 

বিলাপপাতনিশ্বাসমুখশোষদ্রম।পিকৃৎ | 

পূর্বে কু (বংধনৈবামং দিদ্ধঃ শোকর ত্ডবেৎ॥” 
ইঞ্টিয়োগাদি থার| চিত্তের ক্লেখাতিশরকে 

শোক বলে। বিলাপ, হুমিগতন। মুখপে!বাদি 

গ্ায়ীভাবে উৎপাহরতি শ্বযোগা বিভাবাদি | উহান ঢেষ্টা। পুর্বাটি ও অনুম।রে নিশ্পগন, ইহ।ঝে 

ধাবা ভক্ত-হ৭য়ে শ্বাধ্য হইয়। শীরতক্তিরপ হয়। 

উহাতে যুদ্ধপীব, দানবীর, দাবীর 9 দর্মুণীর 
শক নিষয়ালঘ্বন। তাদুশ গহদ্গণ আশয়া- 

লঘঘন। আগ্মাশথা, নাহ্বাশ্ফোটন, গ্গদ্ধ। প্রতি 

প্রতিযোধস্থ হইগে উদ্দীপন হঘ। 

অশুভ | গর্ধ, আবেগ, ধুতি, বড়া, সতি, হর্ষ 

ও স্বৃতি গ্রন্থ ত সঞ্চারী। উৎসাহরতি স্থায়ী। 

গস্থেয়সী পাধুদ্রিঃ ঈ।ঘাফলে যৃদ্ধািকম্ষুণি। 
মত্বর| মনস| শঙ্টিরৎসাহ ইতি কীর্ঠতে ॥ 

কালানপেক্গং তর ধৈর্য তাগোদামদয়ঃ। 

(মন্ধঃ পূর্ববোক্তবিধিন। ন উৎসাহরতির্বেত ॥” 

যাহার ফল সাধুগণের গ্রাণংস।৭ মে!গা, সেই 

ধুদ্ধদিকর্মে খবর মানপাকে উৎসাহ বলে। কাল- 

পলদ্বের অসইন, ধৈর্যযত্াগ ও উদ্ভম পনৃতি তাহার 

চে পূর্বোক্ত নিয়মান্ুসারে সিদ্ধ, এই উৎসাহকে 

উৎসাছরতি বলে।” করুণ, কর্ণভক্কিরস। 

পন।আ্বোচিহৈর্বিভাবাদ্নীত। পু্টিং সতাং হবি। 

ডবেচ্ছেকরতিভভিরসোহয়ং করণ[ভিধঃ ॥* 

গত্সকলের হ্বদয়ে আক্মেচিত বিভাবাি 

ধারা পোকরতি পুষ্ট প্রা হইলে, তাহাকে 

করুণভক্তিরস বশে। ইছাতে অনিষ্ট গ্রাপুর 
আম্পদরূপে ঞ্রেয় শ্রীকষ্। শ্রীষ্চভক্ত ও 
অগ্রাপ্ত- ভগবন্্তি, ভক্ষের বন্ধুবর্গ বিষয়াণম্বম। 

তন্দ:প কৃষ্ণাদির অন্গভব কর্ত! আশ্রয়ালম্বন। 

কর্ম, গুণ, রূপা উদ্দীপন। মুখশে।ব, বিলাপ, 
শস্তগাততা, শ্বাস, ক্রোণন,ভূপাত ঘাত ও উরস্তাড়- 
ন্াদি অগ্নভাব। অষ্টগান্িক সঞ্চানী। শোঁক- 

৬৪ 

গস্৮।পি গাত্থিক | 

শোকগতি বলে। নৌ, বৌদ্রঠারেরস। 

“ণ]তা ক্লোপরতিঃ পুষ্টিং বিভা বসে নদে চিট৬ঃ | 

হর্দ ভক্তজনসামো বৌদ্রহক্ষিরসঃ সমুহ: 0 

কোনপাত শ্বযাগ্য টিছাবাধি খাবা ভে 

হন্যে পুষ্ট হইলে, বৌদ্রম বলে। ইহাতে কঝঃ, 

ঠ1হার হিত ও অহিত এই িবিদধ বিষগালন্বন। 

কুন বিষয়ে মখী ও জগতী প্রহৃঠি হি১ ও প্রহিতে 

সক আঅমালঘন। পরিই।সহাস্য 

পরেণক্তি, কটাক্ষ ও ছানার প্রভৃতি উদ্দীপন । 

রণওডনেএতা, ওঠনংশন, মৌণ গ্রাভৃতি অনুভাব। 

স্যনাদি সব্বিকভাব। আবেগ, জড়ত।, গর্ব 

সঞ্চারীভাব। ক্লোধরতি স্বায়ী। 

“প্রাতিকুগ্যাদহান্িওক্গলণং কোধ্ঈর্ধাতে। 

পাঞষ্য-হৃ4ুটিনের- লৌহ ঠাদি।।কারকৃৎ। 

এ ঠ২পৃর্রো ও বখমন্ধা (18; ক্রেধরতিং বুধ১॥+ 

প্রঠিকৃপতা।ধ গণিত চিগজলণক্ে ক্রোধ 

বলে। নিষ্ঠুর বচণ, জকুটি ও রক্তনেতাদিরূপ 

(বকার ইহ।র টেষ্ট পুলোক্ত নিরমানুমারে নিষ্পর্ন 

ক্রোদই কফ্রোধরতি। বীতংম, বীভৎনতাজরস। 

"পুষ্টিং গিজাবভাখানোজুগগ্যারতিরাগত। | 

অমৌ তাক্তরসে। ধীরৈবীভৎম।খা ই তীর্যাতে ॥” 

শগেগ্য বিভাবানি ছার পুরি প্রাপ্ত গু" 

রতিকে পণ্ডিতের বীভঙ্গহা পম বলে। ইহাতে 

পান্তাদিভক্ত বিবন্ন ও ভাঞ্রনাঃখন গঠীব্ন, 

মুখ বাক] করা, ধ|বণ, কল্প, পুলক 1, 

অনুষাব। গ্রাণ, আম, উদ্মাদ। মোহ, তানি 

লঞ্চারী। ভুঙগ্লাবাত হামী। 

'5ক্তই 



২০৬ 

প্জুগুপ্ন। দ্যাদস্ৃন্যানুতবাচিত্তনিমীলনম্ । 
তত্র নিঠীবনং বক্ত,কুণনং কুৎসনাদয়ঃ। 
রতেরনুগ্রহাজ্জাতে। স। জুগুগ্নারতির্মম ॥* 

জহদ্য বস্তর অনুভব্জনিত চিত্ত নিমীলন 

জুগুগ্মারতি। নিীবন, মুখকৌটীল্য ও কুৎস- 
নাদি ইহার ক্রিয়!। শ্রীন্কঞ্চরতি কর্তৃক অনু- 

গৃহীত রতিকে দ্বুগুগ্নারতি বলে। বিবেক ও 

প্রারিক ভেদে দ্বিবিধ। ভয়, ভয়ানক ভক্তিরস। 

গ্বক্ষামানৈর্বিতাবাদোঃ পুষ্টিং ভয়রতিরগঁতা। 
তয়ানকাতিধে। ভক্তিরসে! ধীরৈরুদীর্যযতে ॥” 

হ্বযোগ্য বিভাবাদি ঘ্বার1 পুষ্টি প্রাপ্ত ভয়- 
রূতিকে পণ্ডিতের! ভয়ানক ভক্তিরস বলেন। 

ইহাতে শ্রীকষ। ও দারুণ এই ছুইটি আলম্বন। 
তন্মধ্যে ভক্তাণ অপরাধী হইলে, কৃষ্ণ হইতে 

তয়) আরবাহার! স্নেছ বশতঃ সর্বদ। শ্রীকৃষ্ণের 

জনি দর্শন করেন, এরূপ কৃষ্ণ-বন্ধুগণের দর্শন 

শ্রবণ বা স্মরণ হেতু দারণ। এই খ্বিবিধ ভক্তই 

এ্রই রসের আশ্রর়। ভ্রকুটি প্রভৃতি উদ্দীপন। 
মুখশে।য, উচ্ছাস, উদ্ঘূ্ণ।, রক্ষা কর্তার অন্বেষণ দি 

_আন্থভাব। অশ্রু ভিন্ন সান্বিকভাব। জ্রাস, 

মরণ, আবেগ, দৈন্াাদি সঞ্চারী। ভয়রতি স্থায়ী। 

“ভয়ং চিতাদিচাঞ্চল্ামস্তাঘারেক্ষণাদিভিঃ। 

আত্মগোপন-হচ্ছোস-বিদ্রব-ভ্রমনাদিকৎ। 

নিশ্পন্নং পূর্ববাদিদং বুধ! ভয়রতিং বিছুঃ ॥* 

পাপ ও ভয়ানক দর্শনাদি ছার! চিত্তের 

সাতিশয় চাঞ্চলাকে তয় বলে। আত্মগোপন, 

ভ্রমাদি ইছার ক্রিয়া। ভয়কে ভয়রতি বলে। 

শান্তাদি রমের আশ্রগালম্বন নিরূপণ 

করিতেছেন, “শান্তভক্ত" 

নবযোগেন্দ্রঃ কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, 

গবুদ্ধ, পিগ্নল।য়ন, আবির্থোত্র, জরবিড়, 

ট১মশ) করভাঞজন। মনকার্দিঃ সনক, 

এনন্দ, মনাতন ও সনতুকুমার। ইহারা 
শঙতক্ত | পুকে ছ্বারকায়। মধুররসে 

শ্রীট্রীচৈতন্যচরিতাম্বত। 
০০১১ ০ 

ইতটার্দি। ' 

[ উনবিংশ পরিচ্ছেদ 

ভক্তমুখ) অর্থ।ৎ ব্রজদেবীগ্রণই মধুররমের 
মুখ্যভক্ত ; মহিষীগণ ও লক্ষ্মীগণ গৌণ- 

ভক্ত, ইহার। অনংখ্য ॥ ৫৯।৬* ॥ 

(১৯৬ পা) “পুনঃ কৃষ্ণরতি ****০ 

ভয় হৈল ॥* এই ৬১ ও ৬২ পয়ারের 
ভাবার্থ। পুনঃ কুষ্করতি অর্থ.ৎ পঞ্চবিধ 

স্থায়ীভাবাখ্য। রতি দুই গরকার অর্থ।ৎ 
আধার ভেদে দ্বিবিধ প্রকার হয়। 

এশর্যযজ্ঞানমিশ্র। ও  এহ্বর্ধাজ্ঞানশুন্যা 

কেবলা । কেব্লারতির স্থান ও লক্ষণ 

বলিতেছেন, “গে|কুলে* ইতি । এ্বর্যা- 
জ্ঞ/নযুক্ত। মিশ্রারঠির স্থান বলিতেছেনঃ 

“পুরীদ্ধয়েশ ইতি। পুরীঞয়ে, মথুর। ও 

ঘ্বারকায়। মিশ্রা ও কেবলারতির ভেদ 

দেখাইতেছেনঃ “এশ্বর্ধযজ্ঞ।ন” ইত্যাদি। 

রবর্যযজ্ঞানপ্রধানাতে, যে রতিতে এ্রঙ্্যজ।ন 

'প্রধান হইয়াছে তাহাতে অর্থ।ৎ ধবয্যজ্ঞানযুক্ত! 

মিশ্রারতিতে প্রেমের বৃত্তিসকল যথেরগে 
গ্রসারতা লাভ করিতে না পারায় প্রোম সম্কুচিত 

হইয়। যায়। পরর্থ্যগানশৃন্যা কেবলারাততে 

প্রেমের বৃত্তিসকল পরাকাষ্ঠা লাভ করে বলিয়), 

এ প্রেমের সঙ্কৌচ বা বিকাশ দৃষ্ট হর না। উ€1 

সদ! একরূপেই অবস্থান করে কেবলার রীতি 

এই ষে, তিনি প্রশ্ধ্য দেখিলেও মানেন ন1। 

যথা, পৃতনাবধারদি শ্রীক্ষফের অগৌকিক পরর্থ্যা 

অবলোকন করিয়াও শ্ব-্ঘভাবের সম্কোচ ন! 

হইয়। বুদ্ধিই হইয়াছিল।* শখবধ্যজ্ঞানে গ্রীতির 

সঙ্কোচ হয়, তাহার উদ্দাহরণ দিতেছেন, প্শস্ত 

ইত্যাদি । মিশ্রারতিতে শান্ত ও দাস্যরসে এখরধ- 

জান কোন কোন স্থলে (প্রমের উদ্দীপন হয়, 

এবং বাংসল্যে সথ্যে ও মধুররসে কোন কোন 

স্থলে প্রেমের সঙ্ষেচন হয়। বাৎমল্যে ধর্্- 

ভান প্রেমকে সন্কুচিত করে, ইহ। প্রথমে দেখা- 

ইতেছেন, প্বনদেব” ইতি। শরীক যখন 



মধালীল! | ] 

দেবকী ও বনুদেবের চরণ বনান করিলেন, তখন 

তাহার তাহার পূর্বদৃষ্ট এঙ্বরযয ম্মরণ করিয়। মনে 

তয় পাইলেন 0 ৬১৬২ ॥ 

(১৯৬ পা) “দেবকীতি |” শ্লোকের 

তাৎপর্যা গ্রোকার্থে গুকাশ আছে। 

ছীরুফের ধশর্ধ্য ম্মরণ করিয়। দেবকী ও 

বসুদেব যে মনে ভয় পান, তত্প্রমাণ 

এই শ্োক। এশ্বর্য্যজ্ঞানে 

বাৎগল্যরণে প্রেম সঙ্কুচিত হইল ॥ ২৬। 

(১৯৩ পা) “রুফেের*** "বিনয় | 

এই ৬৩ পযাবের ভানার্থ। মধ্যে এখর্যা 

প্রেমকে লঙ্কুচিত করে, তাহা 

দেখাইতেছেন, “কিস্ের ইতি । অর্জুন 

প্রীকুষ্ের এখর্যযদশনে ভীত হইয়। 

নিজের ধু তার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা 

করিলেন ॥ ৬১ ॥ 

( ১৯১ পা) “নখেতি ও মন্্বেতি।" 

এই দুই হ্োকের তাত্পর্যয শ্লোকার্থে 

প্রকাশ আছে। জীবের এথর্য্য দেখিয়া 

তর্জজুণ মে ক্ষম। গ্াথণ1 কাবেণঃ তং" 

প্রমাণ এই গ্লোক । অতএব মধ্যে এশ্বর্যয- 

জ্ঞানে প্রেমের নঙ্কোচন হয় ॥ ২৭২৮ । 

তআতএব 

জ্ভান 

(১১৯৭ পা) “কষ যদি'"* "**হৈল 

ত্রান ॥* ৬৪ পয়।রের ভাবার্থ। মধুর- 

রমে খরশ্ধ্যজ্ঞন প্রেমকে মঙ্কুচিত করে, 

তাহা দেখাইতেছেন, “কুষ” ইতি। 

মধুররণাশ্রঠা র্াক্মণীদেবী আকুষের 

গরিহামবাক্যে ত্যাগ ভয়ে তাঁত 
হইলেন ॥ ৬৪ ॥ 

(১৯৭ পা) “তম্যাঃ ২ ছুঃখেতি 

এই প্লেকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে গ্রকাশ 

আছে। ্রীকষ্ণের ত্যাগ ভয়ে রুক্মিণী 

পশ্লোকের ও পয়ারের ভাবাথ। ২৯৭ 

দেবী যে, ভীত হন, তত্গ্রামাণ এই 

প্লোক। অতএব মধুরেও এর্ব্যযজ্ঞান 
প্রেমকে মঙ্কোচ করে ॥ ২৯॥ 

(১৯৭পা। ) “কেবলার... **সে 

মানে ॥ এই ৬৫ পয়ারের ভাবার্থ। 

কেবলারতিতে প্রেমের রত্তিমকল পরা- 

কন্ঠ লাভ করে, তাহ! বলিতেছেন, 

'কেবলার* ইতি । পুর্বকথিত প্রকার 

প্রেমের মঙ্কোচবিকাশাদি গোকুলে দৃষ্ট 
হয় না। ব্রজবাসিরা প্রীরুষ্ের এব 

দেখিয়াও তাহ মনে স্থান দেন না। 

এশ্বর্ষয না জানে, এশ্বর্যয অনুভব করিতে 

পারে না। 

যেমন প্রকৃত ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ বিষয় 

গ্রহণ করে, অর্থাৎ আকাশের সাঁব্িকাংশ হইতে 

উৎপন্ন শ্রবণেন্ত্িয় আকাশের গুণ শবকে গ্রহণ 

করে, স্পর্শাদি গ্রহণ করে না, দর্শনেজ্রিয় রূপাদি 

গ্রহণ করে শন্দাদি গ্রহণ করে না) তত্রাপ 

ভক্কের মন ও ইন্দ্রিয়াদির উপাদান রতি। ধাহার 

বধ গ্রধানারতি, তিনি এরবর্্য অন্ুতব করেন। 

ধান্থার কেবলারতি, তিনি পশ্ব্য দেখিলেও 

অনুভব করিতে পারেন ন|। কেবলাধতি 

্ঘঘ্কে আবৃত করিয়! র।খে, পরস্ত লবণাকরের 

ন্যয় রথ্ম।-মাধুর্যের পে!ধক হয়। 

নি নম্বন্ধ, আমার খা, আমার 

অমার পতি। এরূপ নম্বন্ধ। 

মানে, স্বীকার করে | ৩৫ ॥ 

( ১৯৭ পা ) “এযা। চোপনিষদ্তি- 

উিতি। শ্লোকের তাতপর্যয শ্লোকার্থে 

গ্রকাশ আছে। 

প্রীকুষ্ণের র্যা দর্শন করিলেও কেবলার 

প্রেম নন্ুচিত হয় না, ইহ! দেখাইতে প্রথমে 

বাৎসল্যরতির উদাহরণ দিতেছেল। 

পুও্রঃ 

কেবণ। 



২৪৮ ভ্রীপ্রীচৈতন্থচরিতাম্বত। [ উপবিংশ পরিচ্ছেদ। 
উড
 

তরথর্যাদর্ণনেও কেবলার প্রেম 

গরাক1ঠ। লাভ করে, ততপ্রমণথ এই ক্লোক। 

যশোদর শুদ্ধ বাৎসলারতি, এরশ্ব্যজ্ঞানবজ্জিত। 

অতএব শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপদর্শনরূপ জষ্ব্া 

সগার্রূপে ক্ষ,রিত্ত হইলেও, উৎপতবোধে 

পুর্ব(পেক্ষা অধিকতর পুঞ্রহাবে যশোর বাৎসলায 

রতি পুষ্ট হইপাছিল॥ ৩৫ ॥ 

প্2যোতি।* 

(১৯৭ পা) *তংমন্তেতি।” শ্লেকের 

তাৎপর্য শ্লেকার্থে গাকাশ আছে। 

কেনলার প্রেম এখর্ষয অনুভব করিতে 

পারেন ন। এবং এখর্ষা দেখিয়াও মনে 

শন দেন ন। ও (ণজনন্বন্ধ মনে করেনঃ 

তৎগ্রম।ণ এই শ্লে।ক। 

ধাহ।ার আদি ও অন্ত নাই, পূর্ব ও অপর 

লাই, যিনি জগতের পূর্বে পরে মধো ও বাছিরে 

বর্ডগান রচিযাছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করি- 

বর জন্য যণাদ| ক্রমান্বয়ে গৃহস্থিত সমস্ত রজ্জু 

বার! ভীরুষের কটি বেন করিলেও গ্রত্যেক 

রঙ্ছুতে ছুই আন্ুল করিষা কম পড়িতে লাগিল। 

এম্থানে শরীর বিৃত্ব গ্রকাঁশ করেন। শী 

[বভুত্ধা ৭ এ্রথর্যা গ্রাকাশ করিলেও কেবলারতির 

স্বভ[বে যশে?। উহ অন্জভব করিতে পারেন মই । 

(তিনি অতীন্দিয়, অব্যক্ত, মনুষ্যরূপধ।রি উ/কুষ্ণকে 

নিজ পুত্র জানিয়। গ্র।কৃত বালকের ন্যায় উদুখলে 

ব্ধন করেন। কেবল|রতি খশ্বর্দাকে আচ্ছাদন 

করেন। অতএব কেবলারতিতে রর্ধ্য অনুভব 

হয় না । ৩১ ॥ 

(১৯৭ পা) 'উবাছেতি । লোকেল 

তাৎপর্য শ্লে।কার্থে গ্রক(শ আছে। 

্রশ্বর্থয দর্শন করিলেও কেবল! সখ্যরতির 

€গ্রম সঙ্কুচিত হয় না, তংগ্রমাণ এই শ্লোক। 

খঘবকাদি বধ হেতু শীষের উগর্যয মন্পূর্ণকূপে 

প্রকাশ পাইংলও গ্রাথমাদির উৎ| অনুতৃত হয় 

নাই। অনুভূত হইলে সথাবুদ্ধিতে শ্রীদম কখনই 

সন্ধে আরোহগ করিতে পারিতেন না ॥৩২॥ 

(১৯৮ প1) “তত্র গত্বেতি।লোকের 

তাৎপর্য শ্লে।কার্থে প্রকাশ আছে। 
শব দর্শনে কেবল! মধুররতির প্রেম সম্ষুচিত 

হয়ন|, এই শ্লোকে তাহ] প্রমাণ করিতেছেন। 

শ্্রীরাধা! বলিলেন) আমি চলিতে পারি না। 

পরীর বলিলেন, আমার স্ন্ধে উঠ। শ্রীরাধা 

শ্রীরুষ্ণের বহুবিধ ত্রীশ্বর্দা দেখিয়াছেন, কিন্তু 

সকল খ্ররথ্ষ্ের একাংশ শ্ম,রিত্ত হইলে রাদার 

নিজভাবের সঙ্কোচ হঈটত, কখনই স্বাধীনভর্ুকা- 

ভাবে শ্ীরাধা খ্বন্ধে উঠিবার ইঙ্দিত কর্দিভে 

পরিতেন না ॥ ৩৩ ॥ 

(১৯৮ পা)"পতিমুতেতি ।* শ্লোকের 

ভাগপর্যয শ্রে।ক।থে গাকাশ আছে। 

কেবল।র পপ্রম মক্ষোচ হয় না, এই শ্লোকেও 

তাহ] প্রামণ করিতেছেন। শত শতবার 

শীরষের এশর্মা গ্রকাশ পাইলে, কেবলারাতর 

অস।ধারণ প্রভাবে গে।পীগণের নিজভাবের চাও 

হয় নাই। যদ এরর্ষের জ্ঞান হইত, তবে 

ভয়নক্কোচাদধি বশতঃ ভাপনাদিগকে হীনঙনে । 

নিজভ।বানগারে প্রণয়মানের বশবহ্িণী হইয়! 

গোপীগণ শ্রীকৃষজকে কিতব (শঠ) বলিয়! সম্থো' 

ধশ করিতে পারুভেন না। অতথব কেবলা" 

রতি খর্বর্খাকে আগ্ছাদন করি! নিঞ্জবসের পুষ্টি 

করেন। ইহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩৪ ॥ 

(১৯৮ পা) এশান্উরমে'ততগাথা। 

এই ৬১ পয়রের , ভাবং৭। বনহা 

সম্পন্ন যে স্থায়ী রতি, তাহাই শান্তরতি। 

বুদ্ধে অর্থ।ৎ বুদ্ধির কষৈঃকণিষ্ঠত্তাই শান্ত 

রনের স্ব্$প লক্ষণ | 

পূর্বে বলা হইয়াছে, মিশ্রারতিতে শীস্ত ও 

দাস্যরসে ধরখবধ্যজ্ঞান কোন কোন স্থলে প্রেমে? 

গর্থাৎ কৃষেকনিষ্ঠ তার উদ্দীপন অর্থাৎ বৃদ্ধি প1 



মধ্যলীল|। ] শ্লেকের ও পয়ারের ভাবার্থ। ২৯৯ 

তাহ! এখানে দেধাইতেছেন, *শান্তরনে* ইতি। 

শাস্তরসে সাম।ম্যারতির লাভ হইলেও ইহাতে 
শম অর্থাৎ কৃষ্টৈকনিষ্ঠতার গ্রাচুর্ধা হেতু তৎ- 
গ্রবৃত্তি গ্রপিদ্বা। শ্রীকষের র্যাজ্ন কৃষ্টেক- 
নিষ্ঠত! বুদ্ধির বর্ধক। শম শবের অর্থ যে; 
কূষৈকনিষ্ঠতা। তাহ! শ্রীতগবান উদ্ধবকে নিজ 

জীমুখে বলিয়ছেন। 

জীরুসেত নিষ্ঠা, অপর অন্যবিষয়াদত্তে 
টা হাশুন্য 

যদ ও রুষনিষ্ঠ। ও তৃষ্ণাত্যাগকে শাস্তের হট 

গুণ বণিয়। নির্দেশ করিলেন, তথাপি কৃষ্ঃনিষ্ঠার 
কার্য তৃষ্ণত্যাগ, ইহ স্বীকার কারতে হইবে। 
নচেৎ "শানস্তের ৪৭ দাস্যে আছে অধিক সেবন। 
অতএব দাসারসে হয় হই গুণ ॥* এই পর়ারের 

শ্রীনুখখ।থা, ঈ্ীমুখের কথা ॥ ৬৬॥ অথের অসঙ্গতি হয়। যেহেতু শান্ডেন হই গুণে 

(১৯৮ পা) “শমো মন্দিষ্ঠতেতি ।* । দন্যের তিন গুণ হয়। অতএব কার্য ও 
গ্োকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে একাশ ৷ কারণের অতেদ শ্বীকার করিয়া পাস্তের এক গুণ 

আঁছে। “শান্তরমে” এই পয়।র গ্রামাণ | বলিতে হইবে। বুঝাইবার অন্য এ্ন্নপ ভেদ 

করিয়াছেন ॥ ৬৭ | 

(১৯৯ প1) “নারায়ণপরা ইন্ডি।” 

শ্রোকের ঠীকা ও বাহ্গল! মধ্যের ৯৪ 

পৃষ্ঠায় দেখুন। রুষ্ভক্ত যে দুর্গ ও 
রা নরকতুল্য অনুভব করেন, 

র 

| 

এই শ্লোক। প্রীভগনত্বন্ভিমাত্রই রম। 

রফ্ৈকনিষ্ঠতারূপ কার্য দ্বারা বতিঞ্কপ 
কারণ লক্ষিত হইতেছে । অহএঞএবর 

শান্তরতি ব্যতিত বুদ্দির কুষৈকনিষ্ঠত। 
দুল্প ভ॥ ৩৫ | 

(১৯৮ পা) “শমো মনিষ্ঠত।বদে- 

রিতি।* গ্রোকের তাৎপর্য শোকে 

কাশ আছে। প্রীরুষত এই হোক 

উদ্ধবকে বলেন। *শমে|মন্িষ্ঠতা? | 

পয়ার গুমণ এই শেক ॥ ৩৬ ॥ 

ভৎগামাণ এই শেক ॥ ৩৭ ৪ 

(১৯৯ পা) “এই ছুই'***১,গ নীণ ॥৮ 
এই ৬৮ গয়ারের ভাবার্ঘ। আ1ন।শের 

শব্দ গুএ যেমন তেজ, বযু, জল ও * 

পুথিপীতে থকে; তদ্রপ শান্তের 

কুঁঞনিষ্ঠা ও তত্বার্ধ্য তৃধ।ত্যাগ এই 

দুই গুণ দাহ্য, খা, বাৎনল্য ও মধুরে 

ছে । শানস্তের ম্বভব বলিতেছেন, 

“শন্ের” ইতি। 

(১৯৮ 91) “কৃষঃ পিনা *** * ছুই 
গুণে ॥ এই ৬৭ পয়ারের ভাবার্থ 

ক্ষ বিন। অর্থ।ৎ ক্ুঝ। ভিন্ন অন্য বিষয়ে 

তৃষ্। ত্যাগ (স্পু্ানিরৃত্তি) শান্তবতির 
কাধ্য। অতএব অর্থাৎ কার্যাদ্বার। 

শন্তরতি অনুমিত হয় বলিয়া, উহা] 

শ।স্ত। আুতরাং শাম্তরগের আশ্রয়কে 

একটি. কৃষ্ণভক্ত বলিয়। জাণি। যিনি 

কষ্ভক্ত,- তিনি স্বর্গ ও মোক্ষন্ুখকে 
নরকের যাতনা মদৃশ বলিয়া অনুভব 

করেন। শাস্তের দুটি গুণ, একটি 

গ্ীকৃষেত মমতাগন্ধছীন শাস্তের শ্বভাব। 

আমার এুভু. আমার সখা, আমর পুত্র, আমার 

পতি এরূপ কোন মমতা শান্তে নাই। কেবল 

প্রীকৃষষের চিদাননময় স্বরূপ ও র্থর্ধয অস্কঙ্থব 

করিয়! কষে নিষ্ঠা ও তন্রিয বিষয়ে ভৃষ্ণভ্যাথ 

হয়। ইহাই শাস্তের শ্বভাব। এখর্ধাজঞান যে 

রদের উদ্দীপক হয়েন, তাঁহ। মমগাযুক্ত নছে। 

যে|গিগণের খরা বঙ্গাননরূপ হুখ-স্র বি হইয়। স্পা সী পাশ শী শা পাশে স্পাশা সপ স্পিস্টীি স্পেশাল সপিশপিপাসপিস 



২১ 

থকে, কিন্ত এই নুধ অতি অল্পতর, আর 

সচ্চিদানমাখিগ্রহ ক্র্তিকূপ যে ঈশময় নুখ তাহাই 
৮চুরহর। এই স্ুখেতে শ্রী'বগ্রহথের সাঙ্গাৎকার- 

তাই গুরুতন্প হেঠ। শান্তভক্তগণ তগবৎসাক্ষাৎ- 

কারমাত্রট কৃতার্থ হন।॥ ৬৮॥ 

(১৯৯ প1) “কেবল'****'নিরম্ভর ॥" 

এই ৬৯ পয়ারের ভাবার্থ। শাম্তরমে 

কেবল শ্রারুষের চিদানন্দময়ভ্ব বোধ 

হয়। দ|ম্যে কিজ্ঞান হয়, বলিতেছেন, 

'পুর্ণৈশর্য। ইতি। এন্সর্ে পূর্ণ শ্রীরুফে। 
প্রড়ু জ্ঞান, দাণো (দ।নরমে) হয়। 

সুতর[ং শান্তরন অপেক্ষা ভু বলিয়া 
জরুষে। মমতা দ।ম্যরমের কার্যয। 

দ|নভক্তগণ গ্রভুজ্ানে সেণা করিয়া 

জীকষঃকে সর্বদা সুখ দেন। 
রসামৃতসিমুকার এই দাসারসকে গ্রীততক্তি- 

বস বলেন। আত্মোচিত বিভাব স্বার। ভক্তগণের 

চিত্তে প্রীতি আম্বাদনীয়ত্ব প্রাপ্ত হয়, এ কারণ 
ইছ। শ্রীতন্তক্তিরস বলিয়! সম্মত । ঘনুগ্রহপান্ের 

, মন্থন দাসত্ব ও লালনীয়ত্ব চেতু এই প্রীতরস 

ছই প্রকারে ভিন হয়। সন্ত্রমগ্রীত ও গৌরব- 

গ্রীত। দ/সাভিমানি বক্তিগণের শ্রীকৃষে। সন্ত্র- 

বিশিষ্ট। প্রীতি উৎপন্প হয়। এই সন্ত্রমোত্তরা 

গ্রীতি পুর্ব পুষ্ট হইলে সন্ত্রমগ্রীতি বলে। 

দ।নভন্ত চারি গ্রকার; অধিকৃত) আশ্রত, পারি- 

যদ ও অগ্রগ। ব্রদ্ধা, শিবাদি অধিক্কত। 

শহণাগত, জানি, সেবানিষ্ঠ, ইহার! আশ্রিত। 

লিঙগনাগ ও অয়াসন্ধ বর্তৃক রুদ্ধ রাজগণ 
পরগাগত। শৌনকাদি জাননিষ্ঠ। শ্রুতদেবাদি 

সেবানিষ্উ। উদ্ধনদারুকাদি পার্ষদ। অন্ুগ 

দাস ছ্বিবিধ 7 পুরস্থ ও বন । নুচক্্রাদি পুরছ্থ 
সনুগ। রতকাদি ব্রজগ্থ অন্ুগ। পার্ধদ ব্রিবিধ, 

ধূধা, বীর, ও বীর। আমি গ্রীকফের লালনীয় 

এয়প অভিষাসকারির শ্ীকঞ-বিষয়ে উবোত্বর 

প্রীপ্্ীচেতন্চরিতাম্বত ৷ [ উনবিংশ পরিচ্ছেদ। 

গুরুত্ব জানময়গ্রীতি হয়, এই গ্রীতি বিভাবাদি 

দ্বার! পু হইলে গৌরবগ্রীতি ললে। কনিষ্টত্ব ও 

পুত্রহ্ব অভিমান ভেদে লাল্য দ্বিবিধ। সারণ|ি 
কণিষ্ঠত্বাভিমানী | গ্রহ্যঘাদি যছ্কুমারগণ 

পুত্রত্ব(ভিমানী ॥ ৬৯ ॥ 

(১৯৯ প1) “শান্তের'**বিশ্ব সময়।, 
এই ৭০ পয়ারের ভাবার্ঘ। শাস্তের 

গুণ, কৃষ্ণনিষ্ঠা। অধিক যেবন, শান্ত 
হইতে অধিক গুণ গেবা। আতএব, 

শান্তের গুণ দাম্যে থাকায়। দুই গুণ, 

রুষ্ণনিষ্ঠা ও রুষমেবা। বিশ্বামময় 

অর্থাৎ সম্্রম ও গৌরবশুন্য | ৭৭ ॥ 
(১৯৯ পা) “কান্ধে চড়ে" ১৫১ ১০, 

লাঁলনপালরন ॥* এই ৭১ ও ৭২ পয়ারের 
ভাবার্ঘ সরল। ক্রীড়ারণ, সুহদরণ। 

কষ্ণসেবে, কুষ্ণকে মেবা করে। কৃষককে 

করায় আপন মেবন, কৃষণ দ্ব।রা নিজের 

সেবা করান। ইহাই সখ্যরমের কার্য । 

বিশ্রস্তপরধান, শ্রেষ্ঠ বিশ্বাময়। তিন 

গুণ, কৃষ্ণনিষ্ঠ!, কুষ্জমেবা ও সম্্রম- 

রাহিত্য। মমত! অধিক, দাস্য হইতে 

অধিক মমতা । লালনপালন ইহ। 

সেবা ॥ ৭১।৭২॥ 

(১৯৯ প।) 'সখোর.*নজ্ঞানিগণে ॥+ 

এই ৭৩ পয়ারের ভাবার্থ। অগৌরবসার 

অগৌরবের পরাকাষ্ঠা । তাড়নভৎমন, 
ইহ! লালনের অন্তর্গত । ভক্তবশগুণ, 

নিজের ভক্তবশ্যতাগুণ। কহে এম্বর্যয- 

ক্তানিগণে, এষ্বর্যযানুভাবকারী জানি" 

শণকে দেখান ॥ ৭৩॥ .” - 

(১৯৯ পা) “ইতীদ্বকিতি ॥ এই 
প্লেকের তাৎপর্য প্লোকার্থে প্রকাশ 



[ মধ্যলীলা। ] শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্থ। ১১ 
নিউ

 

আছে । “মে অস্বতানন্দে* পয়ার গ্রামাণ | উৎপাদন করে। ইহা শ্বকী ও পরকীয়! ভেদে 

এই শ্লোক ॥ ৩৮ ॥ 

(১৯৯ পা) মধুররসে-.হৈল মন। 

এই ৭৪ হইতে ৭৩৬ পর্য্যন্ত ভাবার্থ গরল। 

মমস্ত ভক্তিরমের গুণ মধুরে পূর্ণসাবে 

বিদ্যমান আছে, তাহ দেখাইতেছেন, 

'মধুররসে" ইতি। 
মধুররসে, রসের পরাকাষ্ঠা। এই রসে সকল. 

রসের সমাহার হওয়ায় সকল রসেরই গুণ দৃষ্ট 
হইয়। থাকে। এই রসে শাস্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা 

দাম্যের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচঃ। বাৎসল্র 

লালন ও কান্তর নিজাঙ্গ দ্বারা সেবন এই পঞ্চ ; 
গুণই দৃষ্ট হয়। যেমন আকাশাদির গুণ পর 
পর ভূতে অর্থাৎ বাধু গ্রভৃতিতে থাকে। মধুব 

রস শ্বাদাধিক্যে সকল রদ হইতে চমৎকারিত্ব। 

দ্বিবিধ সংস্থান। 

কৈল দরশন, সুত্রমাত্র করিলাম । 

করিহ ভাবন, চিন্তা করিনে। রসসিন্ধু 

পারে, রন-নাগরের অপর মীম। ॥৭৪,৭১৬৪ 

(২০০ পা) “প্রভাতে "চন্দ্র শেখর 

কৈল। ॥ এই ৭৭ হইতে ৮* পয়ার 

পর্য/স্ত ভাবার্য মরল। আমর বচন, 

আমার বাক্য গরতিপালন। ভঙটাচার্যো। 

বলভদ্র ভষ্টাচার্ধ্যকে ॥ ৭৭৮০ ॥ 

(২০০91) “ভিক্ষা করাই'** *.* 

রুষ্দান ॥* এই ৮১ হইতে ৮৩ পয়ার 

পর্যন্ত ভাবার্থ নরল। কতি, কোথাও । 

নিষ্ঠ। হৈল, স্থির হইল ॥ ৮১-৮৩ ॥ 

ইতি মধ্যলীলায়াং উনবিংশ পরিচ্ছেধে স্থুঝোধিনী ॥ ১৯ ॥ 

(জপ 

বিংশ পরিচ্ছেদ 

প্টীনি (৫০ 

(২০১ পা) “বন্দ ইন্তি।” প্রথম 

শ্লোকের তাৎপর্য; শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। এই পরিচ্ছেদে খনাতন শিক্ষা 

বর্ণিত হইবে। গ্রন্থকার তথিষয় 

্লোকার্থে প্রকাশ করিলেন । প্ীগৌরাগ । 

কপায় নীচ (পতিত বা অজ্ঞ ) ব্যক্তিও 

ভক্তিশাস্ত্রের গ্রাবর্তক হয় বলিয়! আমি 

(প্রন্থকায় ) সনাতনশিক্ষ। বর্ণনবিষয়ে 

ভীগৌরাঙকে প্রণাম করি। 

অপরিচ্ছিন্ন ও অচিন্তা গ্রতাববিশিষ্ট। দেশকালাদি 

ছারা অপরিচ্ছিন্ন বলাতে বুঝাইতেছে, সকল দেশে। 

সকল সময়েই তাহার প্রভাব নিতা রহিয়াছে, 

যে স্থানে বা যে সময়েই হউক ম| কেন, জীব 

তাহার শরণাপন্ন হইলেই, সকল সময়েই তিমি 

কৃপ। করিবেন। শরগাগন্ত সন।তনের গৃহপৃঙ্খল 

ছেদন করিয়া,মহ প্রভু তাহাকে পুনরায় কারাগার 

হইতে মুক্ত কএেন। যদি বল, নিজ বুদ্ধ কৌশলে 

কারাগ।র হইতে সনাতন: সু্ধ হয়েন ও সাধন. 

বলে মান! চুইতে উত্তীর্ণ হয়েদ। এরূপ বাধ্য 

প্রগৌরাদ বিরূপ? দেশকালাদি দ্বার | নিতাপ্ত অলগত) যেহেতু তগবংকপা ব্যতীত 



১২ শ্রীশ্লীচেতম্তচরিতামুত। 
উর 

[বিংশ পরিচ্ছেদ। 

কেছ [ক খন মায়া বা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ | বলিতে পারে। ভূঞা, ভূমিক। ঈশান, 

হইতে গারিয়াছেন? পারেন নাই। অতএব 

মহাগ্রভূর শরণ লওয়াই কর্তবা ॥ ১। 

( ২০১ প1 ) “জয় ভয়'' ৪৪ ***রহি 

গেল ॥ এই ১ম হইতে ৫ম পয়ারের 

ভবার্থ নরল। বন্দিখালে, কারাগারে। 

ছেনকালে, যখন নাম বন্দী ছিলেন। 

জিলপীর, পিদ্ধপুরু । খ'লপ। গুণীত 

কেতাব, মহঙ্গদ প্রণীত কোরাণ শান্ত্র। 

গে।ন।ঞা, . পরমেখর । ভাড়া, 

পায়ের বন্ধন শৃঙ্খল 1 ১৫ ॥ 

(২*১ পা) শাকছু ভয় **কর 

পরে ॥” এই ৬ হইতে ১০ পয়ার পধ্যন্ত 

ভাবার্থ নরল।, দরবেশ, ফকির । 

প্রবেশ হঞা জমি মক! চলি যাব” সন! 

উনের এই উল্কিতে কেছ যেন মগ না করেন, 

ধেসনান ফকির হষ্টয়া মুপলমান ধন্ম ভবলঘ্বন 

করতঃ মক গমন করেন। 

লাহু যখন* সনতণকে দেখিতে আমেন, ওখন 

্রনাতনকে পিতগণ সহ শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র 

[িচাঞ করিতে ধেখেন। যিনি মুসণমান হইবেন, 

তাহার হিন্দুশস্ত্রের শ্রবণের প্রয়োজন কি? এবং 

ঙাংকালীন গিরপেক্ষ ধার্মিক পঞ্িতগণ মুমলমান 

সভায় প্রীভাগবত চ্চ। করিধেনই বা কেন? 

কেখল যবন প্রহরীকে বুঝাইব!র জন্য এরূপ 

কথ! বলেন। মুদপমানের সরাসীকে দরবেশ 

বলে ও তাহাদের প্রধান তীর্থগথান মক! । 

সন[তনের বাক্যের ৩াংপর্ধ্য এই, আমি সন্ন্যাসী 

ইইয়| বৃন্দাবন যাইব। 

খড়িদ্ার পথ, গোৌড়নগরের গড়ের 
হার হইতে দিলী পর্যন্ত যে প্রশস্ত 

পথ। সূমিক, জমীদার। হাতগণিত্তা, 
যাহারা হাত' গণন। ছারা গুহা বিষয় 

কেশ নাঃ হোসেন 

ননাতনের সঙ্গী ব্রান্ধণ ॥ *-১৬ ॥ 

(২.২ পা) “রাজবন্নী',* '. প্রভুর 

আগমনে ॥” এই ১১ হইতে ১৬ পয়ার 

পর্য)্ত অরল। ছুটাইলে, অব্যাহস্তি 

কর।ইলে | হ।জিপুর, বিহার প্রদেশে 

মজঃফরপুর জিল|র অন্তর্গত নগর। 

গেনাঞ্ির, অনাতনের |, “তিনলক্ষ 

মুদ্র।” ইতি। শ্রীকান্ত মেন খৌরেশ্বরের 
আদেশে বাধিক দেয় ঘে।টকের মূল্য- 
্বরূপ তিনলক্ষ টাকা লইয়া দ্িল্সীর 
পঙন।হকে দিতে যাইতেছিলেন। 

ট্গী, উচ্চমঞ্চ। ছুটিবার কথা, কার।- 
মুক্ত হইবার কথ।। ভদ্র, পরিক্ষার। 

তেছো, শীকান্ত সেন ॥ ১১-১৬। 

(২০২ পা) “চন্দ্রশেখর**** 5 

শোপিতে 1৮ এই ১৭ হইতে ২০ পরার 

পর্য)স্ত ভাবার্থ নর । মোরে না ছুই, 

দৈন্যপুচক বাক্য। আত্মপবিথিতে। 

নিজকে পবিত্র করিতে ॥ ১৭২০ ॥ 

(২৩ প1) “ভবদ্বিধেতি।” শ্লোকের 

টীক। ও বাঞঙ্লা অ।দির ১২ পুষ্ঠায় 

দেখুন। “ভক্তিবলে" ইতি পয়ার গম1৭ 

এই শোক । যিনি 'তীর্কেও মহাতীর্ঘ 

করিতে পারেন, তিনি অনায়ানে ব্রশ্ধাও 

পনিত্র করিতে পারেন ॥২॥ 

(২০৩পা ) “নমে প্রিয় ইতি। 

কের গীকা ও বাঙলামধ্যের ১৮৭ 
গৃষ্ঠ|য় দেখুন। 

যদ্দি বল, আমি অতি নীচ, আমাকে প্পর্শ 

করিয়। কিরপে পবিআ হইবেন? তদুতরে, 

এই গ্লোক বলিতেছেন। চখলও ভক্িমান 



মধ্ালীল |] 

হইলে যখন খ্্রীহরির ন্যায় আদরনীর ও পুঞ্য 

হয়, তগন তুমিও ভজিমান্ হওয়াতে; শ্রীহরির 

ন্যায় আদরণীন়। অতএব তুমি নীচদঙগী হইলেও 

তোমার ম্পর্শন যোগ্য হইতেছে। তুমি ভক্তিমান্ 

হওয়াতে পরম পণিত্র; তুমি ভক্তিবলে যখন 

বঙ্ধা্ড শে।ধন করিতে পার, তখন নিজের পবিভ্রত। 

হেতু তোমাকে আমি স্পর্শ করি ॥ ৩॥ 

(২০৩ প1) “বিপ্রাদিতি। শ্লোকের 

তাৎ্পর্যা শ্লেকার্থে আছে। “তোম। 

স্পর্শি* পয়ার গ্রমাণ এই শ্লোক। 

যদি বল, ব্রাহ্মণ, পৃথিবীর দেবতা) তিনিই 

বঙ্গ শোধন করিতে পারেন। ব্রাঙ্গণকে যে 

স্পর্শ করিবে সেই পবিত্র হইবে। আমাকে ম্পর্শ 

করিলে পবিত্র কিরূপে হইবে? তহুন্তরে, এই 

শ্লেক বলিলেন। স্বাদশগুণযুক্ত ও গর্বসমন্থিত 

্রঙ্গণ হইতে 'তক্তিমান্ ও গর্বরহিত চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ। 

প্রথমে তুমি ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার ভক্তিমান্। 

ন্ুতগাং তোমার ম্পর্শনে পবিত্র হয় ৪॥ 

(২০৩ প।) “তোমা দেখি'****১** 

নিরূপণ ॥* এই ২১ পয়ারের ভ।বার্থ। 

রুষ্ভক্ত সাতিশয় পশিত্র বলিয়।ই, 

তোমাকে নয়নদ্বার। দেখিয়। নয়ন পবিত্র 

করিতেছি, ম্পর্শ করিয়। দেহকে পবিত্র 

করিতেছি এবং তোমার গুণ গ।ই 

(বর্ণন করিয়া ) জিহবাকে পবিত্র করি- 

তেছ্ছি। অতএন ভক্তনঙ্গ কল ইন্দ্রিয়ের 

ফল, ইহ! শাস্ত্রে নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ২১॥ 

(২৩ পা) “অস্ষ্ষে(রিতি।" শ্লোকের 

তাৎপর্য গ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

শান্্রনিরপণ এই শ্লোক । “তোম! দেখি* 

ইতি 'পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৫॥ 

- (২০৩ পা) “এত কহি'"' "ইহ 

লঞ] 8” এই ২২ হইতে ২৫ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। নহারৌরব, 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্ঘ। ২১১ 

অতি কষ্টপ্রদ নরকরূপ বিষয়। ছুটিলা, 
কারামুক্ত হইলে। এই বেশ ফকিরের 

বেশ। ইহা, মনাতনকে ॥ ২২-২৫ ॥ 

(২০৪ পা) “ভদ্র করাইয়া ,..**** 
বার বার ।॥” এই ২৬ হইতে ৩, পয়ার 

পর্য/ন্ত ভাবার্থ সরল। ত্র, ক্ষৌরাদি। 

দুই বহির্ধান ইত্যাদিঃ বর্ণ।শ্রমধর্ম ত্যাগ 

পূর্বক নন।তন গোন্বামী পরমৈকান্তি- 

কের বেশ বহির্খাম ও কৌপীন ধারণ 
করিয়। ও প্রপঞ্চ বস্ততে আসক্তি শুন্য 

হইয়া র।গমাগীয় সন্ধ্যাম গ্রহণ করেন। 

কেহ বলেন,বেশ শব্দের অপভরংশ ভেক। 

সনাতন গোস্বামী তপন মিশ্রের নিকট হইতে 

পরিধেয় বস্ত্র গ্রার্থনা করিয়া, তন্বার! সন্ন্য।স বেশ 

গ্রহণ করার বুষাইতেছে। প্রপঞ্চ বস্তুগত বিষয়! 

দিতে আসাকশূন্যতাই প্রন্কৃত লক্নান, নচেৎ 

কোল বেশ গ্রহণে সন্যাস হয় না। এই হেতু 

ইছাকে যুক্তবৈরাগ্য বলে। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী কখন 

্ীম্পর্শ করিবেন না। তথাহি দাসগোশ্বামির 

শিক্ষাপটলে,-_ * 

*প্রন্কৃতিষ্পর্শমাত্রেগ, গৃছিন। সহমিশ্রত!। 

চিকিৎসায়াং ধনং লব্ধ! বৈষ্ণবত্বং ন তিষ্ঠতি ॥” 

ত্রীগণকে ম্পর্শমাত্র, গৃছির সহিত সম্বন্ধ ও 

চিকিৎসায় ধন গ্রহণ দ্বারা বৈষ্ঃব-সন্গগালির 

বৈষ্কবস্থ থাকে না। তথাহি মহা প্রভুর উক্তি, 

*গ্রভূ কহে বৈরাগী করে প্রক্কৃতি সম্ত/যণ। 

দেখিতে ন| পারি আমি তাহার বদন ॥ 

দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহগ। 

দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ 

ত্র জীব সব মর্কটবৈরাগ্য করিয়!। 
ইন্জিয় চয়াঞ। বুলে প্রকৃতি সম্তাধিয়!॥ ইত্যাদি ।” 

মকলের গেফ দাড়ি ত্যাগ বর! বর্তব্য। 

তথাছি স্মৃতি, 
*কেপশৃশ্রনখাদিনাং কর্তদং সংপ্রসাধনং। 

মংগ্রসাধনং পরিত্রীকরণ[নিতি ৪” 



২১৪ 

শক (গোফ দাড়ির ), নখাদির কর্তন সংগ্র- 

সাধন অর্থাৎ পবিত্রী করণ। তথাহি ব্রক্ষবৈ বর্তে,_- 

প্রতানামুপবাসান।ং াদ্ধাদীনাঞধচ সংযমে। 
ন করোতি ক্ষৌরকন্দন অশুটিঃ সর্বকন্মনথ ॥” 

ব্রত, উপবাধ, শ্রাদ্ধদি ও সংযমে ক্ষৌরকন্ম 

না করিলে সমস্ত কর্ম অশুচি হয়। 

অধিকদিনের জন্য 

নিমন্ত্রণ । লিব, গ্রহণ করিব। ভে।ট 

কথ্ধল, মকরস্(ন করিয়া মহাপ্রভুর 
কাশীতে আগমনের পুর্বো আনাতন 

কার।মুক্ত হয়েন, তৎকাঁলে শীত নিবা- 

রণার্থ প্রীকান্ত মেন ননাতনকে কম্বল 

দেন ॥ ২৬-৩০ ॥ 

(২০৪ পা) “ননাতন********ততত্ 

নিরূপণ 1৮ এই ৩১ হইতে ৩১ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল । মধ্য।হৃ, মধ্যাহ্ন 
মান। প্রামানিক, বিজ্ঞ । “তিন মুদ্রার 

ইত্তি। কম্বলের মূল্য তিন মুদ্রা। 

অতএব সম্পত্তি থাকিতে ভিক্ষা করিলে 

ধম্ম নষ্ট হয় ও লোকে উপহান করে। 
তাঁর শক্তি, মন[তনের ক্ষমতা । তীর 

শক্ত, মহাপ্রভুর শক্তিতে । তারে 

মহাগ্রভৃকে। ইহা, এক্ষণে ॥ ৩১৩৬ ॥ 

( ২০৪ পা) কৃষ্স্বরূপেতি |” 

শ্লোকের তাত্পর্যয শ্লোকার্থে গুকাশ 

আঅছে। "আপনে মহাগ্রভু* পয়ার 

এমাণ এই শ্লোক। মহাগাতু যে মনা- 

তনকে উপদেশ দেন, গ্রন্থকার এই 

ফ্লোকে ত।হ। বলিলেন ॥ ৬॥ 

(২০৫ প।) “তবে সনাতন'******* 
গত্যমানি ॥* এই ৩৭ পয়ারের ভাবার্থ। 

তবে, মহাএডুর কূপায় তাহার নিকট 

মহানিমন্ত্রণ, 

প্রীপ্ীচৈতম্যচরিতার্ত। [ বিংশ পরিচ্ছেদ । 

প্রয়োজনীয় বিবিধ বিষয়ে গুঞ্স করণে 

সসর্থ হইলে। দন্তে তৃণ লএঞা, ইহ! 

অজ্জন্থ গ্রকাশকক।ধ্য। গ্রম্যবাবহারে, 

লৌকিক ও রাজকীয় বিচার কার্ষ্যে ॥৩৭ 

(২০৫ পা) “ককুপ। করিত চিত 

হয় ॥ এই ৩৮ পয়ারের ভাবার্থ। যদি 

কপা করিয়া উদ্ধার করিলেন, তবে 

বলুন, অমি কে? আমি সে পাতি" 
শিরনত আপ্যান্িকাদি তাপত্রয়ে তাপিত 

হইতেছি। ইহারই বা কারণ কি? 

আম।র কর্তব্য কি? কি করিলে 

আমার হিত হয়? 
এস্কলে চারিটি গরমের মধ্যে প্রথম গ্রশ্ন আদি 

কে? ছিতীয় প্রশ্র, সর্বদ। তাপত্রয়ে "আমি 

তাপিত কেন? প্রথম গ্রশ্রট ছুইগ্রকাঁরে হইতে 

পাবে। যথা, ১। জগৎ জীবঞ্ড়।আ্সক। এই 

জীবজড়াত্মক জগতে পরম্পর-বিভিন্ন-স্বভাববিশিঃ 

দুইটি সামর্থ্য বা শন্তি গরলক্ষিত হয়। একটি 

জীবসামর্থা, অপরটি জড়সামর্থ; একটি দেহ 

বা চিৎ, অন্যটি দেহ বা আঠিৎ। জগতে সামর্থ্য 

ঢুইটি ন হইয়। একটি হইলে শর্গাৎ কেণল দেহী 
বা কেবল দেহ হইলে, আদ কে, এব্প গ্র«্ 

উঠিত না। সামর্থা ছইটি হওয়াতেই, আগি 

দ্েছ ন| দেহী, এই প্রশ্নটি মনে উখিত হয়। 

দেহ অর্থ।ৎ শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোনটি 
আমি, আমি যদি শরীর হই, তবে মানসতাঁপ 

কেন আমাকে জারে? আমি যদ মন হই, 

তবে শারীরতাপ কেন আমাকে জারে? 

শরীর ও মন হুইতে অতিরিক্ত দেহী আমি হট? 

তবে তাপত্রয় কেন আমাকে জারে? আধ্যাত্মিক, 

আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে তাপ তিন 

প্রকার। আধ্যাত্মক শারীর ও মানস ভেবে 

ছিবিধ। ঝাতাপৰ্লেক্স।র বৈধষমা, নিমিত্ত শরীর 

ভাগ। কম, কোধ লোভমোহ।ঘি জনিত মানন 



মধালীল]। ] 

তাপ। মান্থষ, পণ্ড, পন্দী, সরি্যপার্দি জন্য 

আধিভৌতিক তাপ। গ্রহাদি জন্য আধিদৈবিক 

তাপ। ২। আবার শক্তি ও শক্তিমানের অচিস্তা 

ভেদাভেদ স্বীকার হইতে, আমি কে, আমি শক্তি 

ন। শক্তিমান, এরপ প্রশ্ন উঠে। আমি চিৎশক্তি 

হইলে, আমার ভাপত্রয় কেন? ব। আমি শক্তি- 

মাঁন্ সচ্চিদানন্দময় হইলে, আমাকে প্রিতাঁপ তাপ 

দেয় কেন? অতএব আমি কে? ॥৩৮॥ 

(২০৫ পা) “নাপ্যনাধন********* 

স্বভাব ॥* এই ৩৯ পয়ারের ভাবা । 

আমি বিষয়-কুপে পতিত হইয়া জীবন 

অতিবাহিত করায়, মাধ্য বা নাধনত ও 

জিজ্ঞানাতেও আমার অধিকার নাই। 

অতএব এই মব বিষয় এবং এতগ্ডিক্ন আরও 

যদি কিছু জাশিবার গুয়োজন থাকে, 

তাহাও আমাকে উপদেশ করগন | মহা- 

গুভু কহিলেন,অনাতিন ! জী তোমাকে 

পুর্ণ কৃপা খ্রিয়াছেন। তুমি মকল 

তত্বই বিদিত আছ। তোম।র ত্রিতাপও 

ন।ই। তথ।পি যে ঈদৃশ প্রশ্ন করিতেছ, 

তাহ! কেপল তোমার বিদিত বিষয়ের 

দঢ়তার জন্য। নাধুগণের স্বভাব এই 

যে, তাহার জ্ঞ।ত বিষয়ের দৃটতা করণ- 

জন্য পুনঃ পুনঃ গমন করেন ॥ ৩৯ ॥ 

(২০৫ পা )“অচিরাদিতি ।” গেোেকের 

তাৎপর্য্য শ্রে/কার্থে প্রকাশ আছে ॥৭॥ 

(২০৫ পা ) “যেগ্যপাত্র**ভেদ 

গুকাশ ॥ এই ৪০ ও ৪১ পয়ারের 

ভাবার্থ। তুমি ভক্তিমার্গ প্রাবর্তনের 

যোগ্যপাত্র। আমি তোমাকে সকল 

তত্বই বলিতেছি শ্রবণ কর । লনাতিন- 

কৃত পথম গ্রশ্মের উত্তর দিতেছেন, 

'জীবের* ইতি । 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাবা । ২১৫ 

আমি দেহ ন। দেহী, এই গ্রশ্টির মীমাংসার 

জন্য, দেহ ও দেহীর শ্বরূপনির্ণয়ের- প্রয়োজন 

হয়। দেহ গুণক্রিয়াম্মক ও দেহী জ্ঞানেচ্ছা- 

ক্রিয়াত্মক। দেহের স্বরূপভৃত ব| কারণতৃত 

গুণ ও ক্রিয়। আবার পরম্পর-দাপেক্ষ। গুণ 

ব্যতীত ক্রিয়! ও ক্রিয়! ব্যতীত গুণ গ্রকাশ 

পায় না। অতএব গুণ ও ক্রিয়াসকল লইয়াই 

দেহ। তন্মধ্যে গুণসকল উপাদান ও ক্রিয়া- 

সকল দেহের নিমিত্তকারণ। যেহেতু গুণনকলের 

সংযেগে দেহের উৎপত্তি এবং বিয়োগে দেহের 

খিনশ দৃষ্ট হয়। এক মহীয়সী মায়াকেই আবার 

এ নকল গুণ-ক্রিয়ার মূল বলিয়! স্বীকার কর! 

হয়। কেহ কেহ মায়াকে মৃপ ন| বলিয়! পরমাণু- 

সকলকেই উহার মূল বলেন, কিন্তু তাহ! সম্ভব 
নহে; যেহেতু গুণাঞয়ার মূল অণু ন হইয়! 

বিহু হওয়াই সঙ্গত। গুণের জ্ঞানে দেশ কারণ। 

বাহাঞ্জগতের গুণ বহুপ্রকারে পরিবন্তিত হইতে 

পারে, কিন্ত গ্রত্যেক পরিবর্তনেই এ নকল ৭ 

দেশবুত্তিত্কে € অবস্থানকে ) অপেক্ষ! করে। 

দেশবুত্তিত্ব ব্যতীত গুণের ধারণ! হয় ন!। গুণের 

পরিবর্তনের ধারণ! কর! যায়, কিন্তু দেশসন্বন্ব- 
রহিত গুণ বুঝ যাঁয় ন। গুণের অভাব ধারণ! 

কর| যায়, কিন্তু দেশের অভাব বুদ্ধির অতীত। 

অতএব দেশের বিভূত্ব 'আবখ্য স্বীকার্য হইতেছে। 
কেননা, দেশকে বিভু না বলিয়া অণু বুঝিতে 

পরে দেশের আঅভ।বও বুঝিতে হয়। 

ক্রিয়ার মুলও অণু ন| হইয়। বিছু হওয়! উচিত। 

ক্রিয়ার জানে কালই কারণ। ক্রিয়। বহুগ্রকারে 

পরিবঞিত হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক পরিবর্ত- 

নেই এসকল ক্রিয়। কালবুণ্তিতকে আপেক্গা 

করে অর্থাৎ কাল ব্যতীত ক্রিয়! দেখ! যায় ন|। 

ক্রিয়।র পরিবর্তন ধারণ করা যায়, কিন্তু কাল" 

সন্বন্ধরহিত ক্রিয়। বুঝিতে পাবর। যায় না। ক্রিয়ার 

অভ।বের ধারণ হয়, কস্ত কালের অতীব বুদ্ধির 

অভীত। তাহ। হইলে কলের ব্ভূত্ব অবশ্য 

হলে, 



২১৬ শীঞ্রীচৈতগ্চরিতাম্বত | [বিংশ পরিচ্ছেদ। 

্বীকারধ্য। বিভৃত্বের ন্যায় নিয়তপূর্বববর্িত্বও দেশ 

ও কাপের রহিয়াছে। দেশ গুণের নিয়ত- 

পূর্ববর্তী এবং কাঁলও ক্রিগার নিয়তপূর্বববর্তী। 
দেশ গুণের নিয়তপূর্ববঞ্ঠি হইয়| গুণসকলের 
দৈশিকসন্বপ্ধের ঘটক হয়; আর কাল ক্রিয়ার 

নিয়তপূর্ববন্তী হুইয়| ক্রিয়াসকলের কালিক- 
সথন্ধের ঘটক হয়। গুণ ও ক্রিয়। যেমন পরম্পর 

পরম্পরকে অপেক্ষ। করে, দেশ ও কাল তঙ্জরুপ 

পরম্পর পরম্পরকে অপেক্ষ। করে। কাল ব্যতীত 

দেশের এবং দেশ ব্যতীত কালের ধারণ! কর! 

যাপন না। গুণক্ষোভের নিমিত্তকারণম্বরূপ কাল 

ব্যতীত গুণের অগ্রকাশ হয় বপিয়া, গুণের 

আশ্রয় দেশ, জ্ঞানের বিষয় নহে এবং গতির ব| 

উপাদানগ্বরূপ দেশ ব্যতীত ক্রিগ্ার অপ্রকাশ 

হয় বলিয়া, ক্রিয়ার আশ্রয় কাল, জানের বিষয় 

নছে। দেশ ও কাল পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন গুণাং- 

শের ও ক্রিয়াংশের সন্বদ্ধঘটকরূপে পরম্পর-সম্বন্ধ- 

বিশিষ্ট জ্মের বস্তর সহিত জনের বিষয় হয়। 

জাতি যেমন ব্যক্তির সাহাযা ব্যতীত জনের 

বিষয় হয় না, দেশ ও কাল তদ্রুপ গুণক্রিয়ার 

সাহীধ্য ঝতীত জ্ঞানের বিষয় হয় না। এরূপ 
হইলেও আ।তিজ্ঞান যেরূপ ব্যক্ভিজ্ঞানের নিয়ত- 

পরবর্তী ফল, 'দেশকলজ্জান তদ্রপ গুণক্রিয়ার 

নিয্নঙতপরবর্তী ফল লছে, পরস্ত নিম্নতপূর্ববর্তী 

কারণ। এ দেশ ও কাপ মায়াশক্তির হঈটি গ্রান্ত। 
গুণাত্মবক দেশ মায়াশক্তির অন্ত্য-গ্রাস্ত এবং 

ক্রিক কাল উহার আগ্ঘপ্রাস্ত। মায়াশক্কির 

ঈষংকম্পনদ্রনিত গুণক্ষোভ হইতেই কারণ- 
বারির উৎপত্তি। এ কারণবারি ক্রমশঃ স্পন্দিত 

হইয়। ল্পন্দনতারতম্যে অংশতঠঃ মহদার্দি তত্ব- 

সমুহের আকারে পরিণত হয়। পরে উক্ত মহ- 

দাদি তশ্বসকল নিজের মধ্যস্থ স্পন্দনাত্মক কালের 

প্রেরণায় ঘ্রণনে ঘূর্ণিত পরমাণু, অণু ঝা দ্বাগুক ও 

ত্রাসকেধু প্রসৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব ধারণ করিয়! 

এই বিচিত্র গুণময় বিশ্বতঙ্গ(ওড রচনা! কণে। 

তাপ, আলোক। শব, তড়িৎ ও ভিন্ন ভিন্ন গুণ, 

নাম-বিশিষ্ট আকর্ষণ সকল জড়া প্রকৃতির অস্ত- 

শিহিত একই ম্পনদনাম্বক ক্রিগাসামর্থের প্রকাশ 
ভেদ মাত্র। যে জড়শক্তির ম্পনদন হইতে এই 

বিচিত্র জগতের উৎপত্তি, এ স্পন্দন এবং জড়শক্তি 

একই তত্ব কি-না, এক্ষণে ইছাই বিবেচা। জড়- 

বিজ্ঞান তনির্ণয়ে অনমর্থ। কেন না, তাপার্দি 

বিভিন্ন গ্রকাশ সকল জড়ের সহজ ধর্ম? অথব! 

জড়াতীত কোন বস্তর সামার্থাবিশেষের গ্রেরণ- 

জনিত আগন্তক ধর্দ্দ ? ইহ জড়বিজ্ঞান নিরূপণ 

করিতে অক্ষম। অধ্যাআ্ববিজ্ঞান বলেন, তাপা'দ 

বিভিন্ন গ্রকাশ সঞ্ল জড়ের সহজ ধর্ম নহে, 

পরস্ত জড়াতীত্ত কোন বস্তর সামার্যবিশেষের 

ঞঞ্ররণাজনিত আগন্তক ধর্ম। তাহার কারণ, 

গরমাণুতে ষে ক্রিয়াশক্তি অনুমিত্ত হয়, তাহ। 

পরমাণুতে গাঁকে না, পরমাণুদ্য়ের মধ্যবর্তী 
অবকাশায্মক দেশেই থাকে । উহ! জড়পরমাণুর 

ধন্মী নহে, কিন্তু জড়সত্ব। গ্রকাশিকা চিদ্ৃত্তি। 
জড়ে ক্রিয়া! করা ভিন্ন গড়ের সহিত উহার অপর 

কোন নম্বন্ধ দেখ! যায় না। ক্রিয়। যেজড়ের 

স্বাভাবিক ধর্দদ নহে, ইই! অনুভবসিদ্ধ। ক্রিয়ার 

কারণ টচ্ছা। এ ইচ্ছাও আবার দ্বয়ংনিদ্ধা 

নহে; কারণ ইচ্ছার মুলে জ্ঞান অপরিহার্যয। 
অতএব জগতে জড়সামর্থে/র ন্যায় জড়!তীত 

জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াত্বক জীবসামার্থ্যও সিদ্ধ হইতেছেন। 
এই জীব (দেহী) আমি। জীব শ্রীকুষ্ের নিত্য 

দাস; ইহ|ই জীবের স্বরূপ। দেহী জীবশক্তি ন! 

শক্তিমান? ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্ন। এই প্রীন্নটির 

মীমাংসার উত্তরে মহাপ্রভু বলিতেছেন, প্রষ্ণের 

তটস্থাশক্তি” ইতি। 

প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, যে দেহের 

হৃত্িস্থিতি গ্রলয়াদির উপাদানাথ জ্ঞ।নেচ্ছা ক্রিয়!- 
বিশিষ্ট জীব স্বীকৃত হইলেন, তিনি সেই দেহের 
সাদি কার্যে সমর্থ কিন!!? তিনি নমর্থ হইলে 

আর তাহা হইতে অতিরিক্ত জানেচ্ছক্রিয়। বিশিঃ 



মধালীল!। ] 

চিনবস্তর স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। যদি সমর্থ 

ন! হন,তবে তাহ হইতে অতিরিক্ত জানৈচ্ছাক্রিয়া- 

বিশিষ্ট চিদ্বস্ত বাধ্য হইয় শ্বীকার করিতে হয়। 

অগুজীবের যে স্ৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্ব অসস্তব) তাহ! সর্বব- 

বাদিসম্মত। এই জনাই বেদান্তস্থত্রে জীবের 

ভগৎকর্তত্ব অস্বীকৃত হুইয়াছে। মায়াধীন জীবের 
সৃ্ট্যার্দি কর্তৃত্ব অসম্ভব হেতু প্রক্কৃতির বিবিধ বৈচি' 

ব্র্যের অন্তরালে এক মায়াধীন বিভৃচৈতন্যের সত্ব! 
স্বীকার করিতে হয়। তিনিই শক্তিমান্ পুরুষ। 

জীব্জড়াত্মক জগৎ তাহারই শক্তিবৈচিত্র্য। 

জীবাদি সর্বশক্তিসমন্থিত সেই পুরুষই এই জগ- 
তের স্থৃট্টি করিয়াছেন। তিনিই এই স্ষ্র্ঈগতে 

অনু প্রবিষ্ট হইয়। ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। 
স্বয়ং তগবান, প্রীকৃষ্জই এ পুরুষ। তিনিই 

শক্তিবর্গের যুলাশ্রয়। তিনিই শক্তিমান্'ও পর- 
বঙ্গ শক্তিনকল তাহার বিশেষণ। ব্রহ্ম বা পর- 

মাস্। তাহারই আবির্ভাবভেদে নামতেদ মাত্র । 
তিনিই ু্স্থানীয়। জীবসকল তাহার মগ্ডল 

হইতে বহির্গত কিরণপরমাণুষ্তাশীয় | কিরণ- 
পরমাণুদকল যেমন শ্বরূপতঃ হৃর্যাংশ বলিয়! 

নুর্যায বলিয়াই গণ্য হয়; ভদ্রপ অণু জীবাত্ব। 

বিভূ পরমায্মার শক্ত্যংশ বলিয়। নিজাংশী 
পরমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারেন 

"সৌহহুম্চ অ।মি সেই বস্ত। _নুর্ঘ্াকিরণ যেমন 

হুর্যা।ংশ বলিয়া হুর্য্যের ন্যায় গ্রকাশাদিধর্শ- 

বিশিষ্ট; তন্রপ জীবাত্ব। পরমাম্মার শক্তাংশ 

বলিয়। পরমাত্মার ন্যায় জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়। বিশিষ। 

জীব যখন বাহ্যবিষয়ের গ্রহণে উন্মুখ হন, তথন 
তাহার ক্রিয়। বৃত্তির প্রকাশ হয়। যখন অন্তমুখ 

হুন, তখন তাহার ইচ্ছাবৃত্তির প্রকাশ হয়। যখন 
শাস্ত বা কৃষ্ণনিষ্ঠ হন, তখন তাহার জ্ঞানবৃত্তির 

গ্রকাশ হয়। এ তিনটা বৃত্তি জীবের স্ব(ভাবিকী। 
জীবের সত্তর সহিত উক্ত বৃতিত্রয়ের সত্তাও অবশ্থ 

দ্বীকা্য। জীবের সন্ত! কেহই অন্বীকার করেন 

না। উহ! সকলের অস্থভবসিদ্বা। উহ! অন্য 

পশ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্থ। ২১৭ 

গ্রমাণের অপেক্ষ। করে না| "ঝামি আছি" এই 

এই জান আম্মার জানবৃত্তির গ্রমাগ। ইচ্ছা ও 

ক্রিয়া জ্ঞানেরই প্রকাশবিশেষমাত্র । অতএব 

আম্মার অস্তিত্বের সহিত আত্মবৃত্তি জ্ঞানাদিরও 

অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অতএব জীব শ্রীকষেের 

তটস্থ।খক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের শ্বরূপশক্তির ন্যায় তাহা- 

রই প্রকাশ সামর্থ, অতএব তীহ। হইতে অভিন্ন 

হইয়াও, নিজের মায়াধীনত্ব ও অনুত্বাদিহেতু, 
মায়াদীশত্ব ও বিতুত্বদি গুণযুক্ধ শ্রীষ্চ হইতে 

ভিন্ন। অতএব জীব শ্ীকৃষ্ের অচিস্ত্যভেদ (ভেদ 
গ্রকাশ॥ ৪০1৪১ ॥ 

(২০৫ প1) “নুর্যযাংস'***' প্রকার 

হয় ॥* ৪২ পয়ারের ভ।বার্থ। “নুর্যযাংশ" 

স্থলে “মুর্ধযাংশ* পাঠ হইবে । যেমন 

শ্রর্য্যের অংশ কিরণ, যেমন অগ্নির স্বালা- 

চয় (স্ফুলিঙ্গ সমূহ ) সূর্য্য ও অগ্নি হইতে 
অভিন্ন হইয়]ও ভিন্ন, তদ্রুপ জীবশসক্তিও 

অভিন্ন হইয়া ভিম্ন। তাহার কারণ, 

ছ|য়! যেমন ন্তর্যাকে আবরণ করিতে 

পারে না, কিন্তু তুর্ধ্যাংশ কিরণকে আব- 

রণ করে, অন্ধকার যেমন অগ্নিরাশিকে 

আবরণ করিতে পারে না +*কিস্তু স্ষুলি- 

কে আবরণ করে, তদ্রুপ মায়? সর্বা- 

শক্তিম।ন্ পীকষ্ধকে মোহিত করিতে 
পারে না, কিন্তু তদংশ জীবকে মোহিত 

করেন । অতএব চিদ্রপ জীন অভিন্ন 

হইয়াও মায়াধানত্বাদি হেতু প্রীরুষণ হইতে 

ভিন্ন। যে মায়া জীবশক্রিকে মোহিত 
করে, তাহাও গ্রীকষ্খের একটি শক্কি। 
এতদ্বতীত আরও একটি শক্তি প্ীরুষ্ের 
আছে, তাহা ম্বরপশক্তি। এই শক্তি 
ত্রয় আগন্তক নহে, পরত্ব জীব ফের ত্ব।ভা- 
বিকী শক্তি। অতএব প্রীকফ্ের শক্তি 
তিন প্রকার । ৪২॥ 



১ শ্রীহ্ীচৈতম্চরিতাম্বত । [ বিংশ পরিচ্ছেদ। 
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রাররাতরররররররররার হরর রর 

(২০৪ পা) *একদেশেতি।” শ্লোকের 

তাৎপর্য শ্লোকর্থে গ্রাকাশ আছে। 

পুর্বে শ্রীকফ্ণের"যে শক্তিত্রয়ের উল্লেখ 

করিয়াছেন, তন্মধ্যে মায়াশক্তির প্রমাণ 

এই শোক দ্বারা করিতেছেন। 

দাছকত| ও গ্রকাশকতাদি শক্তিবিশিই অগ্নির 

প্রভাবিস্তার যেমন গ্রকাশকত! শক্তিরই কাধ্য, 

তদ্রূপ সর্বশক্তিপরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির 
কাধ্য জগৎ । মায়াশক্িই বিচিত্র জগৎ উৎপাদন 

করেন। অতএব মায়াশক্তি প্রীকৃষ্ণের শ্বাভাবিকী 
শত্তি ॥ ৮ ॥ 

(২০৫পা ) *শক্তয় ইতি ।* শ্লোকের 

তাৎপধ্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

সৃষ্ট্যাদি উৎ্পাঁদনকারিণী মায়াশক্তি যে 
্ীরুষ্ণের ম্বাভাবিকী, তাহা এই গ্রোকে 

গুমাণ করিতেছেন । 
অগ্সির উষ্ণত। যেমন স্বাভাবিকী, মণি ও মন্ধা- 

দির অচিন্তাশকত্ত যেমন স্বাভাবিকী,তদ্রপশীকষের 

মার়াশক্তি শ্বাভাবিকী ও *অচিন্ত্যজ্ঞনগে|চবা। 

& শক্তি অন্বীকার করিলে স্ষ্ট্যাদি কার্য সম্পন্ন 

' হুয়ন|। দাহীনুকুল-শক্তি যেমন অন্য দাহ প্রতি- 
বন্ধক-শক্তি দ্বারা বাধ! প্রাপ্ত হয়, তন্জণ শ্রীকফের 

ইচ্ছ। ব্যতীত তাঁদৃশী শক্তির ব্যাঘাত করিতে অন্য 
কেহই সমর্থ হয় না, যে হেতু তাহার শক্তি 
অগ্রতিহত| ॥ ৯॥ 

(২০৫ পা) “কুষ্তের ***জীনশক্তি ॥৮ 

এই ৪৩ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রীরুসেঃর 

স্বাভাবিকী স্ক্তে প্রধানতঃ ত্রিবিধা। 

চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি ও জীপশক্তি।- 
চিচ্ছক্তি হইতে ধামপরিকরাদির, জীবশক্তি 

হইন্চে জীব্সমূহের ও মায়াশক্তি হইতে জগতের 
প্রকাশ হইয়। থাকে। ইহাই শক্তির পরিণতি 

অর্থাৎ অবস্থাস্তর। জীবশক্তি নিজের শ্বপ্রকাশ 

| ভাব হইতে বিচুাত্ত ও অসম্যক্ প্রকাশ শ্বভাব 

হওয়াতেই, জীবশক্তিকে স্বগ্রকাশস্বভাব! অস্ত- 
রঙগাশত্তি ও অপ্রকাশন্বভাঝ। বহিরঙগ! শক্তির 

মধ্যবর্তিনী তটস্থাশক্তি বলাহয়। এ শত্তিত্রয়ই 

শ্ীক্ণের আশ্রিত হেতু ভক্তপর্য্যায় ॥ ৪৩॥ 

( ২৬ পা) 'বিষ্ুখক্তিরিতি।” 
গ্লেকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ৪৯ 

পৃষ্ঠায় দেখুন । প্রুষের" ইতি পয়ার 

প্রমাণ এই ফ্লেক তিনটি ॥ ১০--১২॥ 
(২৬পা) “শপরেয়মিতি।” শ্লোকের 

চীকা ও বাঙ্গলা আদির ৮৮ পৃষ্ঠায় এবং 
তাঁৎ্পধ্য ভাবার্ঘব্যাখ্যায় ২৬০ পুষ্ঠ।য় 
দেখুন। জীন শ্রীরুঞ্চের শক্তি, ইহ| 

নিদ্ধান্তিত হইল । অতএন আমি কে, 

এই প্রান্মের উত্তর হইল। অ|মি জীণশক্তিই, 

শরীবাদি আমি নহি ॥ ১৩॥ 
(২০৬ প1) “কষ্ভুলি."****চুবায় ॥ 

এই 8৪ পয়ানের ভাবার্থ। আমি চিদ্রপ 

জীবখক্তি, অ।মাকেআ।প্যাত্সিক1দি তাপ- 

এয তাপিত করে কেন? এই প্রশ্শের 

উত্তর দিতেছেন, “ক্লুষ্ভুলি” ইত্যাদি । 
জীব স্বরূপতঃ জ্ঞনাদিসমন্থিত হইলেও, 

নিম্নের অথুত্ব ও বহিশ্চরত্ব হেতু, আশ্রয়তত্ব বিভূর 

জ্ঞানাভাব-গ্রাযুক্ত অনাদিকাল হইতে পরতর্য 

বিমুখ। এই পরততত্ব বৈষুখ্যই জীবের ছিদ্র। এই 
ছ্রাই মায়! তাহাতে প্রবেশ করিয়। থাকেন। 

মায়।র প্রবেশে জীবের শ্বরূপক্ঞান আবৃত হইয়। 

যায়। ইহাতে জীবের কৃষ্ণ-বিশ্বৃতি ঘটে। তাহাতেই 

মায়া জীবকে গ্রকৃতিগুণ দ্বার! বন্ধন করিয়া বিবিধ 

সংসার ছঃখ দেয়। যেমন মহারাজ কর্তৃক গ্রদত্ত 

রজ্যের রাজার নিয়ম সেই রাজ্যে গ্রচলিত থাকে, 

তদ্রপ শ্রীকক্ণ কর্তৃক প্রদত্ত হ্ববৈমুখ্যরাজযোর রাঁজী 

মায়াশক্তি ; শ্রীরষে বিমুখ জীবগণ এঁরাজ্যের 

গ্রজ!। মায়! তাদৃণ জীবগণকে মিজের অধীনস্থ 
জানিয়বছ দুঃখ দেন। কিরুগে বু হুংখ দেন, 



[মধ্যলীল| | ] শ্লোকের ও পয়ারের ভাঁবাধ। ২১৯ 

স্পা 

ৃষ্ান্তের সহিত তাহ! বলিতেছেন, “কতু ্্গেশ | দেবতা ও প্রিয্তা বুদ্ধি সংস্থাপন পূর্বক অব্যভিচা* 

ইত্যাদি । রাজা যেমন দণ্য (দগুযোগ্য ) ব্যক্তিকে 

জল মধ্যে চুবায় অর্থাৎ নিমগ্ন ও উত্তোলন করে) 

অধিকক্ষণ চুবাইয়! রাঁখিলে হয়ত প্রাণ নষ্ট হইতে 

পারে, তাহা হইলে যাতন| দেওয়! হয় না। অভি- 

এব বার বার যাতন! দিবার জন্য এক একবার 

উঠায়) _তদ্রপ মায়। জীবকে নরক যাতন| 'গ্রদানে 

প্রবৃত্ত হইয়াও মধ্যে মধ্যে এক একবার স্র্গদ- 

নুখ দিয়। আবার সংসার যাতন প্রদান করতঃ 

নরকে নিপাতিত করেন। তত্বদৃষ্টিতে স্বর্গ ও নরক 

এক বস্ত। যেহেতু উভয়স্থানেই জীব স্বাধীন 

নন ॥ ৪৪ | 

(২০৬ পা) “ভয়মিতি।॥ শ্লোকের 

তাৎপর্যয। “কৃষ্ণভুলি" ইত্যাদি পয়ার 

গ্রমাণ এই শ্লোক। 

ংসারচক্রে ভ্রমণকারী জীব স্বভাঁবতঃ ঈশ্বর 

হইতে বিমুখ হইয়ই মায়ার অধীন হইয়াছে। 

ঈশ্বরবিমুখ জীবকে মায়। আবরণ করিয়া! থাকে। 

মায়ার আবরণে জীবের ঈশ্বরবিস্থৃতি হয়। তাহাতে 

জীবের শ্বরূপজ্ঞ।নও অন্তহিত হয়। আম্মন্বরূপের 

জ্ঞান অন্তথিত হইলে বিপধ্যয় ঘটে। বিপধ্যয় 

বলিতে স্থূল, সুল্পু ও কারণ) এই ব্রিবধ 

দেহে পর পর আত্মার অভিমান ও পরে তাহাতে 

আভনিবেশ। সন্বগুণ প্রধ!ন কারণশরীরে আত্মার 

জ্ঞানশক্তির প্রকাশদর্শনে উহাতে আভনিবেশ 

জন্মিলেই জীবের কারণশরীর দ্বার! বন্ধন হুয়। 

রজো গুণ প্রধান শুক্ষশরীরে আত্মার ইচ্ছাশক্জির 

গ্রকাশদর্শনে উহাতে অভিনিবেশ জন্মিলেই 

জীবের সুক্মশরীর দ্বার বদ্ধন হয়। তমোগুণ 

গ্রধান স্থলশরীরে আত্মার ক্রিম্াশক্জির গ্রকাশ- 

দর্শনে উহাতে অভিনিবেশ জন্মিলেই জীবের 

স্থলশবীর স্বার] বন্ধন হয়। উক্ত বন্ধনই জীবের 

তাপত্রয়ের কারণ। অতএৰ জ্ঞানী ব্যক্তি দেহু- 
বন্ধনের তয় হইতে মুক্তিলাতের জন্য গুরুতে, 

জড়পস্ত। 

রিণী ভক্কি দ্বার! শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা! করেন ॥১৪) 

(২০৬ প1) “শাস্ত্র *ছাড়য় ॥'এই 

॥৫ পয়ারের ভাবার্থ। “কৈছে হিত হয়” 

ঞঞ্সেব উত্তর দিতেছেন, “শান্তর” ইতি। 

আত্মাবষয়বা অব্তানবিশি& জীব-সমাজেণআত্ম! 

আছেন ও মায়! নাই» এরপ ধিভিন্ন মতবাদের 

আবির্ভাব ইইয়াছে। উক্ত বিভিন্ন মতবাদের 

থগুনজন্য জীবগণ পরস্পর ঘোরতর বিবাদ 

করে। উহ নিক্ষল হইলেও সহস! নিবৃত্ত 

হয় না। এই হেতু পরমকারণিক সাধু ও শাস্ত্র 

নকল তাহাদিগকে বিৰিধ উপদেশ গ্রদান করেন। 

তাহাতে জীবগণ প্রথমতঃ ইহাই জ্ঞাত হন যে, 

তাহার! চিন্ময় বস্তব এবং পরিদৃশ্যমান, বাহজগৎ 

পরে তাহার। ইহাও বুঝিতে পারেন 

মে, যে ত্রহ্ম।ণ্ডে ব দেহে অবস্থিত হুইয়] বাঁ যাছার 

সাহায্যে তাহারা জানিতেছেন বা ইচ্ছ! করিতে" 

ছেন বা ক্রিয়া করিতেছেন, উহ1 তাহাদের 

আয়ন্তধীন নহে, পাস্ত কোন এক অচিস্ত্য 

শক্তিশ।দী পুরুষের শক্তি দ্বারা নিয়মিত। 

এই্রূপে যখন শ্রীক্ের পরমাশ্রমন্থ' অবধারিত 

হয় তখনই জীন কৃষ্ণ সুখ হন। যদি সৌভাগ্য- 

কমে জীর একবার কৃষ্ণোনুখ হন, তৰে তিনি 

নিস্ত।র পান ও মায়! তাহ!কে ত্যাগ করেন ॥ ৪৫ ॥ 

(২০৬ পা) “দৈবীতি |” শ্লোকের 
তাত্পর্যা শ্লোকার্থে কাশ আছে। 

নেই জীব নিস্তরে” পয়ার গ্রীমাণ 

এই শ্লোক ॥ ১৫॥ 

(২০৬ পা) “মায়মুধধ,*১******হয় 

জ্(ন |” এই ৪৯ পয়ারের ভাবার্থ। 

মায়ামুগ্ধ জীবের আপন। হইতেই শ্ীকৃষ” ্ 

বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না) 

তজ্জন্যই স্টীরুষ্ জীবের প্রতি করুণ! 

করিয়। বেদ ও পুরাণশান্ত্র গ্রণয়ন করিয়া” 



২২৬ 

ছেন। তিনি শান্ত্ররূপে, গুরুপে ও 

অগ্থর্য/মিরপে নিজেকে জানান । অত" 

এব শান্ত্র ও গুরু হইতেই জীবের প্রীকৃষ্ণ- 
বিষয়ক জ্ঞান লাভ হয়। তাহাতেই 

জীব শ্রীকষ্কে ত্রাণকর্ত। বলিয়া বিদ্িত 

হন ॥ ৪৬॥ 

(২০৬ পা) “বেদশান্ত্র'''আন্বাদন।” 

এই ৪৭ ও ৪৮ পয়ারের ভাবার্থ। বেদে 

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটি 
বিষয় উক্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে গ্রন্থ- 

প্রতিপাদ্য ্ীকুষ্ণপ্র।প্যবস্ত ও তদ্বিষয়ক 
ভজনই তহ।র প্রাপক। এই হেতু, 
শ্ীকষ্চের সহিত ভক্তির প্র।প্যপ্র4পকতালক্ষণ 

সন্বন্ধ। এ ভক্তি আবার সাধ্য ও নাধন ভেদে 

ঘ্বিবিধ। শ্রবণার্দি সাধনভ্ক্তি কৃষ্ঃপ্রাপ্তির 

সাক্ষাৎ সাধন নহে। পাধ্যতক্তিনূপ প্রেমের 

পরম্পরায় কৃঙ্প্রাপ্তির সাধন হয়েন। এই- 

জন্যই শ্রবণ[দি সাধনভক্তিকে অভিধেয় ও প্রেম- 

রূপ সাধ্যতক্কিকে প্রয়োজন ব1 পুরুষার্থ বলে। 

_ প্রেম মহ্গাধন, পুরুযার্থের শিরোমণি। 

প্রেমদ্বারাই ঞকুষের মাধুর্যযমেবা হইতে 
উধিত আনন্দের লাভ হয়। প্রেমের 

দুইটি কার্যয। মধুর গ্রারুষেের করানই 
প্রেমের প্রাথম কার্য এবং মেব। করাইয়া 

গ্ররুষ্রম আস্বাদন করানই প্রেমের 

দ্বিতীয় কার্যা। প্রেমের উক্ত কার্ধ্য- 
খুয় মম্পূর্ণ নিঃঘবার্থ। কারণ, পীরের 

সাধ্য অনুভবের নিমিত্তই গ্রীরুষ্চ-রম 

আম্বাদণ এবং প্রীকঞ্ের মেবানদলাভের 

জনাই গ্ীকষ্ের সেবা ॥ ৪৭। ৪৮1 
(২৭ পা) “ইহাতে '**তারে ভজি ॥" 

এই প্৯হইতে ৫৩ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। 

মায়ামুদ্ধ, জীবের বেন্নপে তাপাদি নষ্ট 

শ্রীঞ্রীচৈতগ্যচরিতামুত। [ বিংশ পরিচ্ছেদ। 

হয়, তদ্ধিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন, 
“ইহাতে দৃষ্টান্ত" ইত্যাদি । 

একদ। এক দরিদ্রের গৃছে একজন মর্বন্ 

আসিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন,.তুমি এত ছুঃখী কেন? 
তোমার এরূপ ছুঃখভোগ করা উচিত হয়না। 

তোমার পিত! তোমার জন্য গ্রচুর ধন রাখিয়! 

প্রণত্যাগ করিয়াছেন। এ ধন তোমার গৃহমধ্যে 

প্রোথিত আছে। নর্ধজ্ের এরূপ বাক্যে দরিদ্ 

যেমন অভ্ঞ।ত ধনের উদ্দেশ ( অন্ুসন্ধান) করে) 

এছে, এইরূপ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ যেমন গুপ্তধনের 

সন্ধ।ন বলিয়| দেয়; তন্রূপ বেদপুরাণার্দি জীবের 

গুপ্তধন বা আরাধ্যতত্ব প্রীরুষের উপদেশ করেন। 

ধনে যেমন সর্বজ্ঞবাকা তাৎপর্য্যের অনুবন্ধ (সন্বদ্ধা, 

তদ্রুপ নকল শাস্জ্রই কৃষ্ণের সব্ধন্ধ উপদেশ কুরন। 

দরিদ্র যেসন সর্বক্ঞবাক্যে বাপের ধন আছে, এই 

মাত্র জানিপ; জ্ঞানে নাহি পায় অর্থাৎ কোথ 

আছে, কিরূপে পাওয়া যাঁর, তাহ। জানিতে 

পারে না); তত্প্রাপ্তির উপায় সর্বজ্ঞ বলেন, 

তদ্রপ শান্তর ও গুরুর উপদেশে পরোক্ষ জ্ঞান হয়, 

কিন্তু উহ! সাধন ব্যতীত হয় না; যখন কষ" 

প্রাপ্তির অভিলাষ হয় তখন গুরু সাধনের উপ- 

দেশ দেন। সর্বক্ত দরিদ্রকে ধনগ্রার্থির উপায় 

বলিতেছেন, “এইস্থানেশ ইত্যাদি । দক্ষিণদিক্ 

খনন করিলে, ধন পাইবে না, অনেক ভীমরুল ও 

বোল্ত| উঠিবে। পশ্চিমদ্দিক খনন করিলে, ধন 

পাইবে না) কারণ এদিকে এক যক্ষ আছে, নে 

ধন প্রাণ্ডির বিশ্ব উৎপার্দন করিবে। উত্তরদিকেও 

ধন পাইবে না, কারণ এ দিকে এক বুহৎনর্প 

আছে, নে তোমাকে গ্রাস করিবে। পুর্বাদিক্ 
খনন করিলেই ধন পাইবে। 

সর্ধজ্ঞের বাক্যাছুসারে দরিদ্র যেমন পিভৃধন 
পাই ছঃখ হইতে মুক্ত হয়, তত্জুপ শাস্ত্রবাক্যান- 

সারে কার্ধ্য করিয়া! মার়ামুগ্ধ জীব সংসারহঃখ 

হইতে মুক্ত হয়। শাঙ্্রোপদেশ যখ1,-“এইস্থানে 
ধন বদি” ইত্যাদি । বধর্ণমার্দই সংসায়ের দর্দিণ: 



মধ্যপী7 1] শ্লোকের ও পাপের ভাবার্ঘ। ২২১ 

দিক। কর্গমার্গকে এ্রথমঃ সংসারছঃখনিবা" 

রণের উপাগ বলিগ়্াই বোধ হয় বটে, কিন্ত 

প্রকৃতপক্ষে কর্ণ ছার! সংসার দুঃখ নহয় ন1। 

কর্মসকাম। উহার ফল অবস্থস্তাবী। নিষিদ্ধ" 

কর্ধের ফল নরকাদি হুঃখ। বিছিতকর্পের ফল 

র্গাদি সখ । এ সুখ চিরস্থায়ী নহে, উহারও 

নাশ আছে। অতএব বিহিতকর্ম দ্বারা হুঃখের 

আত্যন্তিক নিবৃত্বি অসস্ভব। নিত্যকর্মও ফল- 

রহিত নছে। নিত্য কর্ম ও চিত্তগুদ্ধি ও প্রত্যবা়- 

পরিহারের জন্য তানুঠিত হয়। অতএব 'নিতা- 

কর্ধের অনুষ্ঠানকালে হুঃখ অপরিহার্য | কর্ধের 

ফণদকল তীমরূল ও বোল্তার ন্যায় উখিত 

হইক়্। কর্দিকে দুঃখ প্রদান করে। জ্ঞানমার্গই 

সংসারের উত্তর দিক। এজ্ঞানমার্গ কলকামনা- 

রহিত হইলেও) এর মার্গে সাযুজ্য ঝ! নির্ববাণরূপ 

অজগরের ঝাস। জ্ঞানী সিদ্ধ হইলেই, এ অজগর 

তাহাকে আন করে] অলগর কতৃক গ্রস্ত জীৰ 

নিজের সন্ত! পর্যন্ত হারাইয়! ফেলেন। অতএব 

সধনকালে তিনি সমাধিতে যে ক্রঙ্গানন্দ আনুতব 

করিতেন, তাহাও তাহার সিদ্ধিকালে থাকে ন|। 

অষ্টাঙ্গযে'গই পশ্চিমমার্গ। এ পথে পিদ্বিরূপ এক 

বক্ষ বাস করে। সে ধারণার সময়েই উিত 

হইয়া সাধককে মতিভূত করি! ফেলে, আর 

অগ্রসর হইতে দেয় না। অতএব এ সিদ্ধিরূপ 

যক্ষের উপদ্রবে যোগসাধক ব্রঙ্গানন্দলাভে বঞ্চিত 

ইয়। এই সকল কারণে কর্ম, যোগ ও জান 

ত্যাগ করিয়। পূর্বমার্গরূপ তক্তির আশ্রয় লওয়! 

কর্তব্য বরের ফল ভুক্তি, জ্ঞানের ফল মুক্তি 

ও যৌগের ফল সিদ্ধি গ্রভৃতি কোন কামলাই তড 

করেন ন!। তক্তি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ কর! 

যায়| শ্রীকষ। একমাজ তক্িরই বশ। তথাহি শ্রুতি, 

বিজানঘসানন্বখন। সচ্ছিদানদৈকরলে তক্তি- 
যৌগে_ডিঠতি /* 

বিজ্ঞানরপা ও আানমরপা শককদৃর্থ 
এক্মাজ..কিযোগ ছায়াই দর্পনীয় 8৯৫৭ 

| ১৬০ 

(২*৭পা ) দন লাধয়তীতি 1” 

ক্লোকের টীকা ও বাঙ্গাল আদির 
১৩৫পৃষ্ঠায় দেখুন । “এঁছে শাস্ত্র” পয়ার 
প্রমাণ এই শ্লোক:॥১৩। 

(২৭) “ভক্ত্যাহমিতি ।* গ্লোকের 

তাৎপর্য শ্লোকার্ধেহাকাশ আছে। “ভক্ত 

কষ বশ" পয়ার প্রমাণ এই গ্লোক ॥১৭। 

(২০৭ প1) “অতএব******প্রয়োজন 

হয় ॥ এই ৫৪ও ৫৫ পয়ারের ভাবার্ঘ। 

ভক্তিই একমাত্র গ্ররুষ্গ্রাপ্তির উপায় 

বলিয়া বেদে ভক্তিকেই অভিধেয় অর্থ।ৎ 

কর্তব্য বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন । 
যেমন ধনের লাভে সুখভোগরূপ ফলের 

লাভ ও তাহার সঙ্গেই দুঃখের নিরত্তি 

হয়; তদ্রপ ভক্তির লাভে প্রেমরপ 

ফলের লাভ ও 'তল্লাভে কৃষ্করস আন্বা- 

দনের সহিত মংগারদুঃখের নিরত্তি হয়। 

প্রেমস্ুখই ভক্তির মুখ্য ফল এবং ছুঃখ- 

নিরৃত্বি আনুষঙ্গিক ফল। অতএব দুঃখ- " 

নিবৃত্ি জীবের প্রয়োক্ন নহে, প্লেমই 

প্রয়োজন ॥৫৪.৫৫। 

(২০৭ পা) “বেদশান্ত্রে ৭০, 

মায়াবন্ধ।৮ এই ৬৬ পয়ারের ভাবার্ঘ। 

শ্ররুষ্ই বেদশান্ত্রের সম্বন্ধ ( পতিপাদা- 

বিষয় ) কর্তব্য শ্রুবণাদি সাধনতক্তি 

অভিধেয় ( বক্তব্যবিষয় ) প্রেমই গ্রায়ো” 
জন ( পুরুষার্থ)। কষ ও তত্পাতির 

গৌণ সাধন শ্রবণাদিভক্তি এবং মুগ 

সাধন প্রেমই, বেদাদিশানের সঙ্গ. 
অভিধেযর় ও প্রয়োজন। এ তিনের 

জান হইলে সায়ার বন্ধন . আপঙ। 

হইতেই দির হইয়া বার ৪৬৪ 



হইব জীহিচৈতগ্কচরিতাস্থত 1 [বিংশ পরিচ্ছো ] 

€ ২*৭পা ) ্ব্যামোহায়েতি |” | “বৈকুষ্ঠে ইতি । বৈকুঠ ও ব্রদ্াণ্ড 

প্লোকের তাৎপর্য্য গ্লোকথে প্রকাশ 

আছে। “বেদাদি সকল* পয়ার প্রমাণ 

এই শ্লোক 1১৮। ূ 

(২৯৮ পা) “গোৌণ'"***শ্কৃফকে ॥" 
এই ৫৭ পয়ারের তভাঁবার্খ। বেদশব্দ 
সকল গৌণরত্বি ও মুখ্যবৃত্তি দ্বারা এবং 
বেদবাক্য নকল অন্বয় ও ব্যতিরেক- 

সন্থন্ধ ঘার। একমাত্র গীকৃঞ্কেই নির্দেশ 

করেন। অস্থয় বন্বন্ধকে বুঝাইবার জন্য 
ব্যতিরেকমম্বন্ধের গ্রায়োজন। সীহার 

সততায় জগতের সত্ব তাহ অন্বয়। 

বাঙার অসত্তায় জগতের অসত্বা, তাহ! 
ব্যতিরেক। বেদের সমস্ত গ্রতিজ্ঞাই 

ঞকফপর। মহাগ্ডু সম্বন্ধতত্ব নির্দেশ 
করিতেছেন 7৫৭ 

(২৮ পা) “কিং বিধস্ত ইতি।” 
শলে(ক কয়টির তাৎপর্য্য শ্লোকা্থে প্রকাশ 

' আছে।, বেদের গুতিজ্। সকল যে 

ঞরুফপর, তাহ। ভগবছুক্ত শ্লোক দুইটি 

হ্বার। প্রতিপালন করিতেছেন। “গৌণ 

মুখ্য" পয়ার গামাণ এই শ্লোকদ্বয় ॥১৯।২০। 

(২৯৮ পা )"কুফ্ের.“নসর্বাশ্রয় ॥ 
এই ৫৮ পয়ারের ভাবার্থ। গ্রকৃষের 

স্বরূপ অন্ত €(কালিক পরিচ্দেদশুন্য ) 
'বিভু (দৈশিকপরিচ্ছেদ শুন্য) বা দিত্য 
এবং পুর্ণ। তাগার বৈভবও অনন্ত। 
সৎখচিৎ ও আনন্দই তাহার ম্বরপ। 

শক্তি ও - শক্তিকার্ধযসকলই তাহার 
ইবতব। ভাহার শক্তি প্রধামতঃ তিনটি 
চিত, 'মায়াশক্তি ও জীবশক্তি । 
গরহফের শক্তি কাধ্য বলিতেছেন, 

সকল জ্রীকফের শক্তিকার্ধয। তম্মধো 
বৈকুঠ তাহার স্বরূপশক্কির কার্য এবং 
ব্রহ্মাণ্ড নকল তাহার জীবশক্তি ও মায়া 
শক্তির কার্য । শ্বরূপ, শক্তি ও শক্তিকার্যয 

এই তিনের তিনিই একমাত্র আশ্রয় ॥৫৮॥ 

(২০৮ প1) “দশমে দশমমিতি।” 

শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা আদির ২৫ 
পৃষ্ঠায় দেখুন । 

দশমন্বন্ধে চিচ্ছত্তি, জীবশক্ি ও মায়াশক্তি 

রূপ তক্তগণের আশ্রয়স্বরূপ মৃত্তিধারী পরমানন্দ- 
ময় যদুকুলসাগরে ক্রীড়াপরার়ণ শ্রীকৃষ্ণ । *শ্বরূগ 

শক্তি” পয়ার প্রমাণ এই ক্লোক ॥২১॥ 

(২০৮ পা) “কুষেের......সর্বেশ্বর ॥ 
এই ৬০ পয়ারের ভাবার্থ। স্বরূপ, শক্তি 
ও শক্তিকার্য্যের গ্রীকৃই একমাত্র আশ্রয় 

ইহা নির্দেশ করতঃ মহাপ্রভু জীকৃষের 
স্বরূপ বিচার করিতেছেন। “কৃষেের? 

ইত্যাদি। যিনি ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন 

ল্লীরুষ্ণ, তিনিই অদ্বয়জ্ঞান তত্ব । তিনি 

নকলের আদি মকলের অংশী। তিনি 

কিশোরশেখর । তিনি চিদানন্দ বিগ্রহ 

সকলের আশ্রয়, ও কলের ঈশর 

(নিয়ন্ত! )॥৬০॥ 

(২৭৮ পা) “ঈশ্বরঃ পরম ইতি « 

মোকের টীকা ও বাঙাল আদির ২৫ 
পৃষ্ঠায় এবং তাৎপর্য ভাবার্থ ব্যাখঠায় ৭১ 

পৃষ্ঠায় 'দেখুন। “অয়ঞ্ঞানতত্ব* পয়ার 
প্রমাণ এই শ্লোক । ২২॥ . 

(২৮ পা) প্যয়ং**,নিত্যধাম ৪" 

এই ৬১-পয়ারের তাবার্থ সরল । পরমাম 

অপর নাম 8-৬১॥ 



মধাদীলা। ] ল্লোকের ও পর়ারের ত্াবার্। ই 

(২*৯ পা) “এতে চাংশকলাইতি ।” 
গ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির২২ পৃষ্ঠায় 
এবং তাৎ্পর্ধয ভাবার্ধব্যাখ্যায় ৫৭ পৃষ্ঠায় 
দেখুন। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান ত- 
প্রমাণ এই মোক । 

সত গোঁসাই, যে সকল অবভায়ের নাম পূর্ষে 

বলিলেন, ও পরেও যে সকল অবতারের নাম বলি- 

কান্তি। নুর্যা যেমন লোখদৃষ্টিতে 
জ্যোতির্ঘয়রূপেই দৃপ্ত হন, মূর্তক্ূপে হন 
না, তদ্রপ জ্ীরুষচ৪ জানির জানে 
জ্যোতিরূপেই দৃষ্ট হন, মুর্তরূপে ছুট 
হন না ॥ ৬৩॥ 

(২০৯পা ) “্যসা গ্রাভেতি॥? 

শ্লোকের সিকা ও বাগলা আদির ১৮ 
বেন, তাহাদের মধ্যে কেহ বা পুরুষের অংপ' কেহ | পৃষ্ঠায় এবং তাৎপর্ধ্য ভাবার্থব্যাখায় 
ব| পুরুষের কল!) কিন্তু বিংশতিতম অবতারে 

ধাহার নামোল্লেখ হইল, সেই প্রীকৃষ ভগবান্, 

পুরুষের অংশ বা কল! নহেন,পরস্ত অংশী। নারায়ণও 

তগব|ম্. অতএব পুরুষের অংশী, ইহ! সত্য, কিন্ত 

নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ নহেন, শ্রীকৃষ্ণ দ্বয়ং ভগবন্ 

অর্থাৎ নারাঁয়ণের ভগবত! শ্রীকঞ্চের ভগবস্তা 

হইতে সিদ্ধ বলিয়া গৌণ এবং গ্রীকষ্ের ভগবত্ত। 
্বয়ং সিদ্ধ বলিয়! মৃখ্য জানিতে হইবে ২৩॥ 

(২৯ পা) “জ্ঞান'*১*"পকাশে ॥ 

এই ৬২ পয়ারের ভাবার্থ। 'অদ্বয়জ্ঞান- 

তত্বই ঞীরুষ্জের স্বরূপ । প্রীরুষ্ণই জ্ঞানির 

শহ্বন্ধে জীব হইতে অতিরিক্ত-বিশেষণ 

গ্রকাশরহিত শুদ্ধ-বিশেষ্যরূপত্রহ্গ স্বরূপে, 

যোশির নস্বন্ধে অন্ত্যামিত্বাদি-মায়িক- 

_ গ্রকাশযুক-পরমাত্মন্থরপে ও ভক্তের 
সম্বন্ধে মর্ধশক্কিমম্বিতঞ্জভগবন্্রপে 

কাশ পান ॥ ৬২॥ 

(২০৯পা )বদস্তি তদিতি।*প্লোকের 
টীকা ও বাঙ্গলা আদির ১৮ পৃষ্ঠায় এবং 
তাৎপর্য ভাবার্ঘন্যাখ্য।য়ওপুষ্ঠ।য় দেখুন । 
'জ্ঞান যোগ" পয়ারপ্রমাণএইক্লোক 1২৪৪ 

(২৭৯ পা) এত্রঙ্গ "ভাসে ৪৮ 
এই ১৩ -পর়ারের ভাবার্থ। ব্রহ্মকি, 

তাহ! বলিতেছেন, পরহ্ব”-ইতি। নির্কি-, 
শেষ প্রকাশরণ শ্রদ্ধা গীরক্ের : অঙগ-. 

৩৯ পৃষ্ঠ।য় দেখুন। ব্রদ্ম অঙ্গকান্তি” 
পয়ার প্রমাণ এই ক্লোক॥ ২৫॥ 

(২০৯ পা) “পরমা তব ..*অবতংস ॥* 

এই ৬৪ পয়ারের ভাবার্থ। পরমাত্! 

কিঃ তাহা বলিতেছেন, “পরমা 
ইতি। যিনি পরমাড়া। তিনি গ্রকফের 

অংশ। প্রীরুষ্ণ ম্বয়ং আমারও আত্মা, 
সর্বশ্রেষ্ঠ | ৩৪ ॥ 

(২০৯পা ) “কৃষ্ণমেনমিতি।* 
শ্লোকের তাৎপর্য; শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। “আত্মার আত্মা” পয়ার গামাণ 

এই শ্লোক ॥ ২৬। 

(২০৯ পা) 'অধৈবেতি |” শ্লোকের 
টীকা ও বাঙ্গল। আদির ১৯ পৃষ্ঠায় এবং 

ত।ৎপর্য্য ভাবার্থব্যাখার ৪৩পৃষ্ঠায় দেখুন। 

“পরমাত্বআা যেহো” পয়ার গ্ামাণ এই 

মেক ॥ ৭ ॥ 

(২৯ পা) “ভক্কো*****বিল্ময় না 

হয় 0৮ এই ৬৫ হইতে ৬৭ পয়ার পর্যন্ত 

ভাবাথ। ভঞ্জির ছার! ঞ্রকষ্জের পরি- 

পুর্ণ সর্ধশক্ষিমমঘ্িত ঘরপের অনুভব, 

হয়। গ্ীকঞ্চের একই মৃত্তি অনস্তরূপে. 
প্রকাশ পায়। 'এ অনন্তরূপ প্রধানত্ঠ। 

তিমভাগে, বিভড়। বথা, ঘা 



২২৪..  ভ্রীপ্ীটতচ্চচরিতাদ. [ বিংশ পরিচ্ছেদ । 
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তদেক্কাত্রণ ও আবেশরপ। স্বয়ংরূপ |: প্রীককফের বিশরজনক+প্রধান দুধ প্রকাশের 

আবার শ্বযং ও প্রকাশ এই ভুইরূপে ভাদুশ বৈজবদর্পন জগ্য নারদ? খ্বায়কায় আগমন 

স্কর্তি হয়। ূ করেন। জতএব.বিশ্মরজনকত| হেতু উহ! বৈভব। 

্ শ্রীরুষের এই গ্রকাশকে কারবুহ বলা! যায় ন1। 

প্রীকঞ্চের এই প্রকাশ সৌভরি গ্রত্ৃতি খধিগণের 

ন্যায় কায়ব্যহ হইলে, তদদর্শনে কামব্যৃহনির্াণ* 

কুশগ নারদাদি খধিগণের বিল্ষয় উৎপর হইত 

ন!। গ্রীকঞ্চের গ্রাভব প্রকাশ ও বিলাসমুর্তিমকল 

দর্শন করিয়। নারদাদির বিশ্ম় জন্মিতে দেখা 

যায় না ॥৬৫--৬৭॥ 

(২৯ পা) “চিত্রমিতি। শোকের 

টীকা ও বাঙ্গলা আদ্দির ১৩গৃষ্ঠায় দেখুন। 

বৈভবময় মুখ্যপ্রকাশ পর প্রামাণ এই 

শ্লোক ॥২৮॥ 

(২*৯পা) "দেই বছু.*নামবিভেদ |" 

এই ৬৮ পয়ারের ভাবার্থ। সেই বপুঃ 

প্রকাশিতদেহ। পৃথক,অন্যবিধআকারে। 

ভাসে, গুকাশ পায়। 

ষে গ্রকাশে গ্রকাশিত দেহ ও আকার ভিন্ন" 

রূপে গ্রকাশ পায় এবং অভিমান ও বেশের তে? 

হয়, তাহার নাম প্রাভব। প্ন!ম বৈতব" স্থানে 

"নাম প্রভব” পাঠ হইবে, লিপিক 'গ্রমাদে এরূপ 

ঘটিয়াছে। যদি বল, দেহ, আঁকার, অভিমান ও 

বেশ যদি শ্বয়ংরূপ হইতে ভিন্ন হুইল, তবে, তাহাকে 

প্রাতব প্রকাশ কিরূপে বলিতেছ ? গ্রকাশের থে 

লক্ষণ করিগাছ, তাহার অব্যাপ্তি হইয়াছে এবং 

ুর্তিরও ভেদ হইয়াছে, তছুত্তরে বলিতেছেন, 

প্সনস্ত” ইতি। প্রীকুধণ অনস্তরূপে প্রকাশ পাই- 

লেও, তাহার মৃর্ধিডেদ স্বীন্কতত হয়ন|। তীহাঃ 

এক্খমুগ্ঠিতে অনব্বমূত্তির প্রকাশই স্বীকৃত হা 

তিনি, অনস্তগ্রকাণে অননূর্ঠি হয় নাঃ গাহাও 

বে রূগ শবতঃসিদ্ধ, তাহাই হংরূপ। ব্র্জ 

হজেজননাদ গোপমুন্তিধান্রী একমাত্র শ্রীকৃষ্কূপই 

হ্বধংয়প। এ শুয়ংয়াপ যদি যুগপৎ অনেকত্থানে 

প্রকট হইপ্াও বহুত্ববোধ উৎপাদন না করিয়। 

এবত্ব যোধ হরাঝ্স। তবে তাছাকে গ্রকাপ বলে। 

প্রকাশ শ্বয়ংরূপ হইতে পৃথক্ নে, ম্বয়ংরূপই। 

এ প্রকাশ কোনরূপ ভেদের মধ্যে গণা হয় 

ন1। এর প্রকাশ আবার মুখ্য ও গৌণ ভেদে 

ছিধিধ। মুখাগ্রকাশকে মুখ্য এবং গৌণ প্রকাশকে 

ধিলাস' বলে। গুখ্যপ্রকাশ জআবাক বৈতব ও 

গ্রীঙধ ছেদে দ্বিবিধক্পপে প্রকাশ পায়। যে 

গ্রঝাশে জাক্কত্যাদির অতেদ হেতু দ্বয়ংরূপের 

সহধিত-্বর্প্মার তেদ হুইলেও-ীক্যত্ব বোধ 

করায়, তাহাকে মুখাগ্রকাশের বৈভব প্রকাশ 

ষ্গে। এই হেতু দেবকীশ্রন্দনকে বৈভব প্রকাশ 

বল! উচিত । যে প্রক!শে আক্কৃত্যদির ভেদ 

হেহুস্বয়ংরূপ হইতে ভিন্ন বোধ করাইয়া শ্বতাব- 

গত অভ্তেদ ভাব উৎপন্ন করে তাহাকে প্রাভব 

গ্রকাশ বলে। মুখাপ্রকাশ কি, তাহা বলিতে- 

ছেন, "এক বপু” ইত্যাদি। রাসে ও মহিষী- 

বিবাহে যে বহুমুত্তির গ্রুক।শ হয়) তাহ! মুখ্য ঝ 

' কবতবময় প্রক্ষাশ। *গ্রাভব গ্রকাশ এই শান্্র- 

দরসিদ্ব« এইম্থানে “বৈভব প্রকাশ এই শান্- 

পরণিদ্ধ* এই পাঠ হইবে। লিপিকর প্রমাদে 

“ বৈতব স্থানে 'প্রাতব শ্ হইয়াছে। মুখ্য প্রকা- 

শংক বৈতধ প্রকাশ বলিবার কারণ, দৃথ্য প্রকাশে 

বিস্ময়ের এ্রাধানা থাকায় উহাকে বৈউবপ্রকাশ 

কনর শ্রীতাগবত্তে ১০ত্ ৬৯ ২য় গ্লোকে 

. ফোন গোখুহী বলিরাছেন, . : .. ... | একটিই অনরহূধিতে দু, হম.$.াহার এব 

,., তু িিযষেয এখনো নম্র ততেহৃকাাধূপ- ছু বিহিধ মাজার নিবি বিবিধ ওত 

। গান মরা দীধ্জখালদ:11:4%. :  বিহ্ধি বেগ, দিয়াজ ও 
১৯৫৮৮ 



মধালীলা,)]. প্ৌকেছ ও পয়ারের-তাবাঁখ। ২২৫ 

(২.৯ পা )আন্যে. চেতি প্লোফের | 

তাঁৎপর্যা প্লোকার্থে প্রকাশ আছে। “অনন্ত 

প্রকাখে'এইপয়ারগ্রমাণএই জোক ॥২৯। 

(২১০ পা) “বৈস্তব গ্রকাশ'"'ক্ষত্রিয় 
জ্ঞান ॥” এই ৬৯ ও ৭৭ পয়ারের ভাবার্থ। 

কোন্ কোন্ মুদ্তি বৈভব ও প্রাভব প্রকাশ 
তাহা বলিতেছেন, “বৈভব* ইত্যাদি। 
ব্রজে বলরাম কুষ্েের নৈভব প্রকাশ। 

পরীবলরামের বর্ণমাত্র ভিন্ন হইলেওআকাঁ- 
রাদি সকলই শরীফের সমান । অতএব 
বর্ঁণভেদ হইলেও হ্বয়ংরূপের সহিত 

আকরুত্যাদির অভেদ হেতু, উহ] বৈভব 
প্রকাশ হইতেছে । দেবকীনন্দন কখন 

চতুদুর্জ ও কখন দ্বিভূজ্ হন, তন্মধ্যে 
দ্বিভু্ মুস্তিটিই বৈভব প্রকাশ । চতুতুজ 
মুদ্তিট প্রাভব প্রকাশ। প্প্রাভববিণ।ম 
অর্থাৎ প্রাভবপ্রকাশ। বৈভবগ্রকাশে 

ভাবভেদদ না থাকায়ঃ উহ! শ্বয়'রূপ মধ্যে 

পরিগণিত হয়। অতএব হ্বয়ংরূপে 

গোপবেশ ও গোপাভিমান হইয়া থাকে। 

এই হেতু ব্রত্ধম্থ বলরামের বর্ণভেদ হই- 
লেও গোপবেশ এবং গোপাভিমান 

থাকায়, ইনি বৈভব প্রকাশ । প্রাভবে 
বেশ ও ভাবের ভেদ আছে, তজ্জন্য 

চতুভূর্জ গ্রীরুষেের ক্ষত্রিয়বেশে ক্ষত্রি- 

যদি অভিমান হয়। অতএব উহা 
প্রাভব ॥ ৬৯। ৭০ ॥ 

(২১০ পা) “সৌন্দর্যয..“দরশনে ॥" 
এই ৭১ ও ৭২ পয়ারের ভাবার্থ। 

এপ্রকাশত্ত ন ছেযেযু গণ্যতে সহি নে পৃথক ।” 
অর্থাৎ, প্রকাশ বধংরাপ হইতে তিন নহে বলিয়া 
এখানে বরণ সবে, কান এবং উপসণ সা 

বধতধতীড(বুধিতে হইযে 1: . ০... 

বৈভবপ্রকাশে গোপবেশে.ও গোপা- 
ভিমান হয়। প্রাতবগ্রকাণে গত্রিয়- 

বেশ ও ক্ষত্রিয়াভিমান হয়। ইহাই 

বৈভব ও প্রাভবপ্রাকাশের পার্থকা। 

্বয়ংরূপে যাদৃশ সৌন্দর্যা, এখব্ধা, মা ধর্যয 
ও বৈদপ্ধ প্রকাশ পার, প্রাভব্প্রকাশে 

তাদৃশ মৌন্দর্যযাদি প্রকাশ পায় না। 
রুক্মিণী সাস্বনাদিস্থলে ককের চতুতুজ গ্রথট 

হইলেও, সে সময়ে, "আমি ক” এই অভিমান 
থাকে, কিন্ত পরব্যোমনাথ ব1 বাসুদেবাদি বলিয়। 

অভিমান হুয় না, নুতরাং তাদৃশ চতুতুর্জও সেই 
বিভুজের প্রকাশ, কিন্তু গ্ব়ংরূপের প্রাভবপ্রকাশ। 
হ্বয়ংরপ ও বৈভবপ্রকাশের সৌদাধ্যাদিধর্শনে 

প্রাভবপ্রকাশেরও ক্ষোভ জন্মে। তাহার উদ্দা- 

হরণ দিতেছেন, “মথুরাতে বৈছে” ইতি ॥৭১৭২॥ 

(২১ পা) “উদ্গীর্ণাকূতমিতি ।* 
শ্লোকেরতাৎপর্যা ্লোকার্থেগ্রকাশআছে। 

হ্বয়ংরূপের সৌন্দর্যযাদি . দর্শনে প্রাভব 
প্রকাশের যে, ক্ষোভ হয়, তাহ! এই 

গ্লোকে প্রমাণ করিলেন। ,“মধ্রাতে 

পয়ার গ্রমাণ এই শ্লেক। ৩০ ॥ 

(২১, পা) “অপরিকপিতপুর্বাইতি। 
শ্লে(কের চীকা ও বাঙলা আদির ৪৮ 

পৃষ্ঠায় দেখুন। দ্বারকায় গ্ীরুষং নিজ" 
চিত্র অবলোকনে অর্থাৎ প্রতিবিম্ব দর্শনে 

যে ক্ষুভিত হন, তৎ্প্রমাণ এই শ্লোক1৩০। 
(২১০ প।) “সেই বপু***চারি জন।* 

এই ৭৪ হইতে ৭৬ পয়ার পর্যন্ত ভাবার্থ। 

গ্ষেই বছ' ইতি । যেরাপ হয়ংরপের 

সহিত অতেদে বিরাঙ্গিত হইয়াও 'আক- 

ত্যানি দ্বারা অন্যের ন্যায় প্রকাশ পাস, | 

তাহাকে তদেকাজরপ, বলে খে 

ঘয়ংরপ বলিয়া তগেকারাপ বগিতে 



২২৬ 

ইহাকে কায়বাহ বলাও যায়। তদে- 

ফাক্সরূপ আবার বিলাস ও ম্বাংশ ভেদে 

দ্বিবিধ। যেরূপ লীলাবিশেষণম্প।দনার্থ 

ভিন্নাকারে প্রকাশিত হইয়াও শক্তিতে 

প্রায়ই মূলরূপের তুল্য হয়,তিনি বিলাল। 

বিলাপ ও ম্বাংশের ভেদে, বিলাম- ও 

্বাংশের প্রকার স্বীকার করিলে। মুখ্য 

প্রকাশে যেন বৈভব ও গ্রাভবের ভেদ 

বলা হইয়াছে তদ্রেপ বিলাষেও বৈভব ও 

প্লাভব দ্বিবিধ শ্বীরূত হয় । 
যে বিলামে অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তি প্রক- 

টিত হয়। তাহীকে বৈভব প্রকাশ বলে। যে 

বিলাসে অপেক্ষাকৃত অন শক্তি গ্রকটিত হয়, 

তাহাকে গ্র।/ভব প্রকাশ বলে। বিলাসের আবার 

(বিলাস স্বীকার করিলে অনস্ত গ্রাকার ভেদ হয়। 

বিলাসের বৈস্ব কি, তাহ! বাঁলতেছেন, *গ্রাভব” 

ইতি। বাহ্থদেব, সক্র্ষণ, প্রছ্যয় ও অনিরুদ্ধ এই 

চারিজম মুখা অর্থাৎ প্রথম কায়বাহ বা বিলাসের 

ঠবভবপ্রকাশ। দপ্রভাববিলাদ” স্থানে “বৈব- 

ববলাম” পাঠ হইবে ॥ ৭৪-৭৬।॥ 

(২১০ পা) “ব্রজে ** *** ***ভেদে 

ভাসে 8 এই ৭৭ পয়ারের ভাবার্থ। 

যদি বল, ব্রজের বলাম যদি বিলাস না হইয়! 

ঠবসবপ্রকাশ হয়, তবে মথুরার বলয়াম কোন, 

প্রকাশ? তছুত্বরে, বলিতেছেন, পরলে ইতি। 

রামের ( বলরামের ) ্রজে গোপভাব এবং পুরে 

ত্বক! ও মথুরার) ক্ষত্রিয়ভাব । সেই ক্ষত্রিয়ভাবে 

হলয়ামেয় বর্ণ ও বেশাদির ভেদ থাকায় মথুরার 

বলঝাম বিলাস, কিন্ত প্রজে বলরামের বর্ণ-ভেদ 

ধ্ত়ীত ধন্য কোন বেশাদির ভেদ ন! থাকার, 
ও সুষ্ধি বৈভবগ্রকাশ। অতএব বপরাম এক 

ঘূর্বিতেই গোঁপ ও কত্রিয়াদিভাবে গ্রকাশ পান 
ধলিয], শ্র€জ, নলগাষ বৈতসঞাকাশ ' মধুর 

বি অন হারায় বৈজরবিধায€.:” তর, 

 গঞটচভন্থচয়িতা স্ব |. [ ধিংশ পরিচ্ছেদ । 

বিলাস* স্থানে “বৈজববিলাস”. লা হইবে 

শ্রীকষের বিলান মথুরায় বাসুদেব ও সধর্ষণ 

(বলর|ম)) বৈভববিলাস ঘারকায় বাসুদেব, 
সন্তর্ঘণ, প্রদ্যয় ও অনিরুদ্ধ ৭৭ 

(২১১ পা) “আদিচতুবু্হ'******* 

নারায়ণরূপে ॥ এই ৭৮ ও ৭৯ পয়া- 

রের ভাঁবার্থ। আদিচতুবুহ, ঘ্বারকাস্থ 
গ্াথম চতুবুহ। গ্রাকট্যকারণ, প্রকা- 
শের হেতু । এই চারি, দ্বারকাস্থ 
চতুবুণহ। *প্রভাববিলান* স্থানে 'বৈভব 

বিলান" পাঠ হইবে। এই চারি হৈতে, 

দ্বারকাস্থ চতুব্ণহ হুইতে। “বৈভব- 

বিলাম* স্থানে “গ্রাভববিলাঁ” পাঠ 
হইবে। পূর্বারূপেঃ দ্বারকায় চতুর্ব্যহরূপে 

জীরুষ যেমন প্রকাশ পান, তদ্রপে। 

শ্রীকৃষ্ণের গ্রাভাববিলাম বৈকুঠে নারায়ণ 

ও চিশ মুত্তি ॥ ৭৮।৭৯ ॥ 

(২১১ পা) “তাহ! হইতে'******,* 

ব্রজেজ্্রনন্দ ॥” এই ৮০ ও ৮১ পয়ারের 

ভাবার্থ। তাহ হইতে, মারায়ণরপ 

হইতে। আবরণরূপে” নারাঁয়ণের 

আবরণরূপে | যা'র বান, যে চতুব্যহের 

স্থিতি। চারিজনের, বালুদেবাদি চারি- 

জনের প্রাত্যোকের তিন তিন মুগ্তি। 

যাহ। হৈতে, যে বানুদেবাদি চারি মুগ্ি 

হইতে কেশবাদি বিলামগণের কাশ । 

চক্রাদি ধারণের তারতমা বশতঃ কেশ” 

বাদি বিলাসগণের নামও বিভিন্ল। ইহারা 

বিলাতসের প্রকাশ) ইহা দেখাইতেছেন, 
“বাসুদেবের' ইত্যাদি । 'এ অন্য শোবিচ্দ 

অর্থাৎ সন্বর্মণের বিলাম যেগৌধিগগ 

উদ্ত হুইল, ইনি অন্য: গোবিকা। ইনি 

নম্দব-নন্দন গর 'রছেন |'৯০১৮৯ 8) $৮. 



ম্ধার্লীলা। ] 

(২১১ পাঠ "গ্রছাক্ের''? ১০০ ১5%5 
অষ্র্জন॥* এই ৮২ হইত ৮৪ পয়ার 
পর্য্যন্ত ভাবার্থ 'সরল। মার্গশীরষে, 
অগ্রহায়ণ মাসে। রাধাদামোদর অর্থাৎ 

কান্তিকমাসের দেবতা দামোদর হইতে 

নন্দনন্দন রাধাদামোদর ভিন্ন। দ্বাদশ 
তিলক যথা, 

ললাটে কেশব) উরে নারাগ়ণ, বঙ্গঃসলে 

মাধব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষু, 
দৃক্দিণ বাছতে নধুহদন, দক্ষিণ স্বপ্ধে ত্রিবিক্রম, 

বাম কুক্ষে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বাম স্বন্ধে 

ভৃধীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ ও কটিতে দামোদয় 
এই দ্বাদশ স্থানে দ্বাদশ নাম চিত্ত। করিয়! তিলক 

কয়তঃ ন্যান করিবে। তিলকরচনাবিষয়ে অঙ্কুলি- 

নিয়ম স্বৃতি। 
“অনামিকা কামদোক্ত] মধ্যমাযুক্ষরী ভবেৎ। 

অন্ুষঠঃ পুরিদঃ প্রোক্। তর্জনী মোক্ষসাধনী।৮” 

অনাম। অভীপ্টদাত্রী, মধ্যম! আসুর্ধদ্বিকরী, 
অনুষ্ঠ পুষ্টিসাধক এবং তর্জনী মোক্ষসাধনী। 

খাছ! নাসাষুল হইতে আরমস্ত করিয়। তেশ পর্যাস্ত 

বিস্তৃত, অতীব স্থুদার ও মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট, সেই 

উদ্বপু,ই হরিমান্দার বলিয়। কথিত হয়। 
নাসিকার তৃতীয় ভাগই নাসামূল শবে অতিহিত। 

জধুগলের মুল হইতে আরস্ত করিপ! ছিদ্র রন! 
করিতে. হয়া উর্ধপুণ্ডেের বামভাগে ক্রহ্গা, 

দক্ষিণপার্থে সদাশিব ও মধ্যস্থলে শ্রীহরি অধি- 

চিত খাকেন। সুতরাং মধাস্থল লেপন করিবে ন!। 

পাঁন্পে উক্ত হইয়]ছে, 

প্যচ্ছরীরং মনুষ্যানা মুর্ধপু্ং বিন কৃতম্। 
অর্টধযং নৈহ্ তত্তাবৎ শ্মণানমৃশং ভবেৎ ॥ 

ভিলকরছিত মানব পনেহ দর্শন করিতে নাই, 
উহ! শাশানসদৃপ। - তত্তংস্থান। জাচদনে ওঠাদি- 
গ্ান।, 

জলের ॥ ৪২৮৪ 2. 8 

লোকে গু পয়ায়ের ভাবা । 

খই. ঢারিজনের ইক টাকি" 

২২৭ 

(২১১ প1) “বানুদেষের** ১১১ ৮ 
বিভৃতি ॥” এই ৮৫ হইতে ৮৮ পয়ার 
পর্য্যন্ত ভাবার্ধ। বিলাসের ' প্রকাশ 
বলিয়া বিলাসের বিলাম বলিতেছেন, 
'বাসুদেবের” ইত্যাদি। এই চবিশ 
মৃত্তি অর্থাৎ দ্বাদশমামের ছাদশ দেবতা, 

বাহুদের্বাদির পুরুযোত্তমাদি অষ্টমুনি 
এবং বানুদেবাদি চারিজন ॥ সাকলো 
চব্বিশ মুর্তি। অন্ত্রধারণ ভেদে, অস্ত্র- 
ধারণের প্রকার ভেদে । গৃথক্ বৈরুষ্ঠ, 
তগবদ্ধ/ম মাত্রেরই নাম বৈকু্ঠ। অতএব 
বাসুদেবাদি চারিজন ও তাহাদের 
বিলামমুন্তি যাহা বলা হইপ অর্থাৎ 
এই চঝ্বিশজনের পরব্যোমে পৃথক্ গৃথকু 

ধাম আছে। পুর্বাদি ইত্যাদি অর্থাৎ 
পূর্বদিকে তিনজনের তিনলোকঃ অগ্নি 

কোণে তিনজনের ত্বিগলোক এইরূপে 
পরব্যোমের অভদিকে চব্রিশমুগ্তির পৃথক্ 

গুথক্ লোক বিদ্যমান আছে,। যদাপি 

ইত্যাদি ধদিও পরব্যে(মে নকল মূর্তির 
গৃথক্ গৃথক্ু লোক আছে, তথাপি 

তন্মধ্যে কাহার কাহারও ব্রন্মাণ্ড মধ্যে 

ননিধান আছে ॥ ৮৫-৮৮ ॥ 

(২১১ পা) “এক কৃষ্চলোক'* *** 
শুন মনাতন॥* এই ৮৯ হইতে ৯১ পর্যন্ত 

পয়ায়ের ভাবার্থ। 

পূর্বোক্ত পরব্যোম মধ্যে নারায়ণ নিত বিষ. 
ঘিত। কৃলোকের বিভূতি যে গীগোলকথাঞ, 
তাহা পরব্যোমের উপরে আদ্ছিত। গোলক বে, 

কষলো!কের বিভৃতি, সেই কঞ্লোক কয় একার, | 
তাহা! বগিতেছেন। “এক কফলো” ই্ি। 

“ভধাপি অথা্ডে পূর্বা পরা. বৈ. বা 
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২৮ 

ছেম, চব্বিশ মূর্তির পরব্যোসে গৃথক্ পৃথক্ স্থান 

খাকিলেও, তন্মধ্যে কাহারও অন্ধাণ্ডে সঙ্গিধান 

আছে। ব্রন্ধাণ্ড ফোন স্থানে কোন মৃর্তির 

মন্নিধান আছে, তাহ। বলিতেছেন, “মতুরাড়ে 

কেশযের" ইত্যাদি । 

মায়াপুরে হরিদ্বারে । সগ্বদবীপ বখ!' 

জন, প্রক্গ, শালুলী, ক্রৌঞ্চ, কুশ) শাক ও পুদ্ধর। 

মবখণ্ড বগা, ভারত, ভদ্রানখখ, কেতুমাল, উত্তর- 

কু, ইলাবৃত, রস্যক, হিরণ, হরিবর্ষ ও কিং- 

পুরুষবর্ষধ এই নবখণ্ডে অনুত্বীপ বিস্ুক্ত। 

করেন বিলাস, ত্রীড়া করেন। “সর্বাত্র 

ইতি। ক্রীড়ার জন্য ভগবানের যে 

সর্বত্র প্রকাশ হয়) তাহার কারণ বলি- 

তেছেন, “ভক্ত সুখ দিতে ।” ইতি। 

ভক্কে সুখ দেওয়া মুখ্যকারণ, ধর্্ম- 

স্থাপন ও অধর্দ বিনাশ গৌণকারণ। 

ইহার মধ্যে, প্রকাশবিলামাঁদি মুন্তির 

মধ্যে। কারো, কোনমুর্তি। অবতারে 

. শ্ণন, অবতার মধ্যে গণ্য হন। “অন্ত্র- 

ধুতি” ইত্যাদি; সনাতন, অন্ত্রদারণের 

প্রকার ভেদে যে নামের ভেদ হয়, নেই 

চক্তার্দি অন্ত্রধারণের প্রকার বলিতেছি, 

শ্রবণ কর। "দক্ষিণাধো ॥ ৮৯-৯১॥ 
(২১২ প।) “দক্ষিণাধো'**চক্রার্দি- 

ধারণ ॥* এই ৯২ হইতে ৯৫ পয়ার পর্যাস্ত 

“ভাবার্থ সরল। দক্ষিণাধ ইত্যাদি; 

প্রত্যেক মু্তির চারি অস্ত্র বলিব। তন্মধ্যে 
প্রথম অন্্র নিন দক্ষিণ করে, দ্বিতীয় 

অন্ত উত্ধন্থ দক্ষিণ রুরে, তৃতীয় অন্েউ্ 

বাম'করে, চতুর্থস্গতে অধংস্থ বাম করে। 

পন বাবর দিয় হি করে গা, 
উদ দি “ফরে পঙ্খ) উই .বাধক্ষর়ে চক: 

'শ্রীীটৈতস্টচরিতাস্থৃত'? [ বিংশ গাছে! | 

ভেদে যে প্রকার বলিব, তাহা এই নিষ্বমে বুবিতে 

হইবে। শ্রীকৃষ্ণ, মদনগ্গন হইতে ভিন্ন। সিল্ধাথ. 
মংহিতায় যে চবিিশ হৃষ্তি বলেদ, তাহ! বলিয়া। হয়" 

শীর্ষ পঞ্চরাতোপ্জ যোল মৃত্তির উল্লেখ করিতেছেন। 

তার মত, হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের মত | ৯২--৯৫॥ 

(২১২ প1) “কেশব-ভেদে'..***পর- 

কাশে॥" এই ৯৬ পয়ারের ভাবার্থ। 

কেশবভেদে ইত্যাদি; এই কেশব,মাধব 

ও নারায়ণাদি যে পূর্বোক্ত কেশব নারা- 

য়ণাদি হইতে ভিন্ন তাহা! অন্তর ধারণেই 

বোধ হইতেছে। নবদিশে, নবদিকে। 

নবমুদ্তি কি-কি, তাহ! পর ফ্লোকে বলি- 

ছেন ॥ ৯৬ ॥ 

(২১২প1) 'চত্বার”ইত্তি। ফ্লোকের 

তাঞপর্য্য ক্লোকার্থে গ্রকাশআছে। বাসু- 

দেবাদি নয়জনই নববুহ ॥ ৩২ ॥ 

(২১২ প1 )' প্রকাশ.“ দিগদরশন ॥” 

এই ৯৭ হইতে ৯৯ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। 

প্ীকষ্ের প্রকাশ ও বিলাসের বিবরণ 

বলিলাম; এক্ষণে শ্বাংশের ভেদ শ্রবণ- 

কর। 
বিনি বিলাম সদৃশ হইয়াও বিলাদাপেক্ষ। নুনশকতি 

প্রকাশ করেন, তীাহাকেই ম্বাংশ বল! যায়। 

সন্র্ষণ।দি পুরুষাবতার সকল এবং মৎসা।দি লীলা" 

বতারদকল: স্বাংশের মধ্যে গণ্য হন। অতএব 

প্ররষের অবতার ছয় গ্রকার। প্পুরুষাবতার' 

ইত্যাদি। “বাল) ইত্যাদি, বাল্য ও পৌগণ্ড 

শরীরের ধর্ম বলির! লেই সেই অবস্থা ভেধে,উহাকে 

পৃথক্ অবতাখু বল! হয় না। শরীফের অংতায় 

অনস্ত) জুতরাং তাহার গণনা! ফর যায় না। 

তবে যে গগন! করি, তাহা শাখাচজন্যাঃ তূল্য। 

_ শাখাচজন্যা ধখট কোন থাকি কাহার 

নিধট “ (কখির/৮ জিজাগা। খিল, লে বলে 
০০ 

অর বমকছে পগ। :আইনপ: সাদি গং | উ দেব বাথ নিট” ৎম “পেইজ: 



মধ্যলীলা। ] 

পনকারী বাক্তি শাখার নিকট চন্দ দেখিয়া, লাখ! 

নতিক্রম করিলে দেখে চন্ত্র দূরবর্তী । আপাততঃ 
দ্রপ্তানের জন্ত যেমন বুক্ষণাথ। দেখান হয়) 

্রপ গ্রথমতঃ অনতার জ্ঞানের জন্য কতিপয় 

অবতার দেখাইলাম। প্রপঞ্চে শ্রীভগনানের 

সবতার আপাততঃ অসম্ভব বোধ হইলেও উঠা 

মসস্তব নহে; কারণ, অচিন্তাশক্তিশালি শ্ীভগ- 

॥নের পক্ষে কিছুই অনস্তব নহে। এই জন্য 

টরঙ্ভগবানের অবতার সকল দর্বদেশে ও সর্বকালে 

র্বননম!জে সমাদৃত হয়। পৃথিবীর সকল ধর্ম 

নই অবতারের উল্লেখ করেন। অতএব অথতার 

ষ কল্পনার সামগ্রী নহেন, উপেক্ষার বস্ত নহেন, 

টপহাসের বিষয় নহেন, ইহা অবশ্ত শ্বীকার্ধয। 

শন ও বিজ্ঞান উহার! পোষকত। করেন। 

বশেষতঃ বিশ্বের আধ্যাত্সিকার্ি ত্রিবিধ মঙ্গলই 

ভগবানের অবঙারে গ্রতিঠিত আছে। বিশ্ব- 

্ার্য্যার্থ শ্রতগবানের প্রপঞ্চে অবতরণই 'অবতার। 

্ অবতার কখন অলৌকি করূপে অর্থাৎ পিত্রাদিকে 

পক্ষ! ন! করিয়া! এবং কখন লৌকিকরূপে 

অর্থাৎ পিত্রাদি হইতেই হইয়! থকে। অংশাবতার, 
গুণাবতার ও আবেশাবতার'ভেদে ) উক্ত অবতার 

বিধ । অংশাবন্তার আবার পুরুষাবতার, লীগাব- 

তার) মন্বস্তরবতার ও যুগাবতার ভেদে চারি 

গ্রকার। গুণাবতার সব্াদিগুণ ভেদে ত্রিবিধ। 

মাবেশ[ব্তার শ্রীভগবদাবেশ ও তচ্ছক্/|বেশ ভেদে 

দ্বিবধ। উক্ত অংশাবতারদি অবতারের অধি- 

কাংশই স্বাংশ ব। আবেশ। ধিনি শ্বস্নংরূপ, তিনিও 

কখন কথন ধরাধামে অবনহ্ধরণ করেন। তাহার 

অবতার সম্পূর্ণ স্বতন্্। এ শ্বতন্ত্র স্বয়ংরূপের বিষয় 
পরে বল! হইবে । আপাততঃ ছারাস্তর দ্বার! 

অবতরণই উক্ত হইতেছে ॥ ৯৭--৯৯ ॥ 

(২১৩ প1) *অবতারা” ইতি । এই 
গোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 
আছে। “অনন্তাবতার কষ্খের"্পয়ার 
গুম়াণ এই লোক ॥ ৩৩॥ 

১ € খু 

শ্লোকের ও পর য়ে ভাবা । ২২৪ 

(২১৩প।) পগ্রথমে *** গ্রকার ॥* 

এই ১০* পরারের ভাবার্থ। নৃষ্টযাদি- 
জন্ঠ জীরুষঃ প্রথমে পুরুষাবতার করেন। 

এ পুরুষ তিন গ্রুকাব | ১০৯ | 

(২১৩ পা) শবব্োেস্থিতি ॥ শ্লোকের 

টীকা ও বাদলা আদির «৪ পৃষ্ঠায় 

দেখুন ॥। প্যেইত পরায়" পয়ার প্রমাণ 

এই শ্রোক ॥ ৩৪ ॥ 

(২১৩পা) “অনস্তশর্তি '** তাহার 

গ্রপাশ ॥৮ এই ১০১ হইতে ১০৩ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্ঘ। গ্রীক সৃ্/াদিকার্য্য 

কির্পে করেন, তাহা ৰলিতেছেন, 

“অনন্তশক্তি ।' ইত্যা্দি। কৃষ্ণের ইচ্ছ]- 

শক্তিই গ্রধন, এই হেতু ইচ্ছামাত্রই 

শ্রীরুষ্ণ সমস্ত কার্য মম্গাদন করেন। 

চিত্তাধিষ্ঠ।ত।, চিত্তের অধিষ্ঠাতা । তিনের 

তিন শক্তি, রুষ্ণের ইচ্ছাশক্তি, বাস 

দেবের জ্ঞানশর্তি ও মন্কর্ষণের ক্রিয়া- 

শক্তি। প্রুপঞ্চরচন, সৃষ্ট্যাদি , কার্য ॥ " 
গ্র!কুতাপ্র কত, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড এবং 

অগ্র।ক্ূত বৈকুষ্ঠাদি । ীরুঞ্ের ইচ্ছায় 

নঙ্ক্ষণ চিচ্ছক্তি দ্বারা গোকুল ও বৈকুষ্ঠ 

সৃজন করেন। যদিও গোকুল ও বৈরুষঠ 
সৃষ্টির অগোগা, যে হেতু ঢিচ্ছতিই 

বৈনুঠাদ্িরপে অনাদিকাল হইতে 

নিলান পাঈতেছেন। অতএব নিতা, 

তথাপি সঙ্কর্ণের ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ 

হয় ॥১০১--২০৩ | ূ 

(২১৩ পা) *নহজপপ্রমিতি ॥? 

লোকের তাৎপর্যা ঞ্োকার্থে প্রকাশ 

আছে। মৃণমন্বর্ষণ চিচ্ছক্কি দ্বারা ধে, 

বৈকুষ্ঠ।দি গুকাশ করেন, তত্প্রমাণ এই 
প্লোক 1 ৩৫ ॥ 7. তি 
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(২১৩ প।) “মায়। দ্বারা *'* দাহ 

শান্তি ॥” এই ১০৪ হইতে ১৬ পয়ার 

পর্যন্ত ভাবার্থ নরল। তিহে।, মঙ্গর্ষণ। 

তাহাতে, জড়রূপ! প্ররুতির্তে | জড়" 

রূপ! প্রতি কিরপেনৃষ্টি করেন, 

তাহা উদহরণের সহিত দেখাইতেছেন, 

*লৌহ” ইতি | অগ্িতে উত্তপ্ত লৌহ 

যেশন দ্ধ করে | ১০৪--১০৬ ॥ 

(১২৩ পা) "এতো হি বিশ্বম্যেতি 1? 

ক্লোকের তাৎপর্য শ্লে।কার্থে প্রকাশ 

আঁছে। ঈশ্বরশক্তি ঘর! প্রকৃতি পরি- 

চালিত হইয়। স্ব ন্ব কার্য নম্পাদন করেন, 

ইহাই ম্লোকে প্রাম।ণ করিলেন | ৩৬ ॥ 

(২১৪ পা)"সৃষ্টি হেতু *** হইলা 

পথম 8" এই ১০৭ পয়ারের ভাবার্থ 

সরল। সেই মুর্তি, সন্র্ষণ মৃত্তি। সবার, 

স্বাংশাদি অবতারগণের ৷ মায়া অব- 

লোকিতে, দূর হইতে মায়াকে অব- 

* লোকন .করিবার জন্য। পুরুষরূপে 

অর্থ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্রূপে 

ধ্াথম অবতীর্ণ হন । অভএব ইহাকে 

গ্রাথম পুরুষ বলে। | 

প্রলয়লীন, বাসনা বন্ধ, পরমেশ্বরবিমুখ জীব- 

গরী় প্রতি করুণাবশতঃ শ্রীভগবানের স্থির 

ইচ্ছা! হয়। বাঁপনাবন্ধ জীব স্ষ্টসংসারে বর্দ 

. করিতে করিতে শুদ্ধ হইয়। আমার সান্মুখ্য লাভ 

করুক, এইরূপ ইচ্ছ। হইতেই শ্রীভগবানের চাষ্টির 

ইচ্ছ। গ্রকাশ পায়! স্্ীস্থাকারী পরমেশ্বর 

গুরুষরূপ স্বীকার করিয়া গ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি 

করেন। এ ঈক্ষগে গুগত্রয়ের সাম্যাবন্থার 

বিনাশে স্পন্দনরূপ ক্ষোভ উৎপন্ন হয়। গুপ- 

ক্ষোভে অব্যক্ত! গ্রকৃতি তরি গুণমমী যৃদ্তিতে প্রকাশ 

পাঁদ। সৃষ্াদিগুণজকের গিলীন বৃত্তিসধলের 

শ্ীক্লীচৈতন্যচরিতাস্ৃত। [বিংশ পরিচ্ছেদ। 

স্পন্দন বা অভুযুদয়ই উহাদের ক্ষোত। সধাদি- 

গুণ তিনটি পরস্পরের অন্তিভব, উপকার, পরি- 

ণম ও সংসর্গ বাকা নিজ নিজ বৃত্তি গ্রাপ্ত হয়। 

এইবূপে গুণঙয়ের বৃত্তির অভাদয়ে ক্রমান্বয়ে 

মহদদিতত্ববকল উৎপন্ন হয়। প্রথমপুরুষই 

তন্বদকলের স্থ্টিকর্ত! ও প্ররুতির অন্তর্ধমী। 

ইনি মহাবিষু ও সন্বর্ষণ প্রভৃতি নামে কথিত 

হন। ইহার রূপ বিরাট ॥ ১০৭ ॥ 

(.২১৪ পা) প্জগৃহে পৌরুষমিতি )” 

শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা। আদির ৬১ 

পৃষ্ঠায় দেখুন । শ্রীভগণান্ মূলসঙ্গণ 

যে প্ররূষরূপে অবতীর্ণ হন, তত্ঞগাঁণ 

লোক ॥ ৩৭ ॥ 

(২১৪ পা) “আ দ্যোহবতার* ইতি । 

গ্লোকের টীকা] ও বাঙলা আদির ৬১ 

ৃষ্ঠ|য় দেখুন | প্রাথমপুরষ মূলনগ্রর্ষণের 

অবতার তত্গ্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৩৮ | 

(২১৪পা) “মেট পুরুব--'নহি গতি ॥৮ 

এইট ১৮ পয়ারের ভাবার্থ মরল। 

পুরুষ, গ্াথম পুরুষ। ইহার সবিশেষ 

আদির পঞ্চম পরিচ্ছেদে দেখুন ॥ ১০৮ | 

(২১৪ পা ) পপ্রবর্থত” ইতি। 

হ্লোকের তাৎপর্য শ্োকার্থে প্রকাশ 

আছে। বিরজ|নদীর অপর পারে 

পরব্যোমে মায়।র গতি নাই, তাহা এই 

্পোকে প্রমাণ করিলেন ॥ ২৯॥ 

(২১৪ পা ) “মায়ার যে'**-**** 

সমর্পণ ॥* এই ১০৯ পয়ারের ভীঁবার্থ 

মরল । বৃত্তি, বিকাশ । গ্াধান, প্ররুতি। 

সেই পুরুষ, গ্রাথম পুরুষ | মায়াপানে। 

মায়ার প্রতি। অবধান, ঈক্ষণ ॥ তাতে, 

প্রকৃতিতে ॥ ১০৯॥ 

(২১৪) “দৈবাদিতি।” ও কাল 

সেই 



মধ্যলীল!। ] 

রত্েতি।” শ্লোক দুইটির তাৎপর্য) 

শে।কার্থে প্রকাশ আছে। গ্রাথমপুরুষ 

প্রকৃতিতে জীবনামক শক্তি আধান 

করেন, তাহা এই শ্লোক দুইটিতে প্রমাণ 

করিলেন ॥ ৪০1৪১ ॥ 

(২১২ পা) “তবে মহতত্ব "25 

মায়া পর ॥” এই ১১০ ১১১ পয়ারের 

ত।বার্থ। মহত্ত্ব, গররুতির প্রাথম পরি- 

ণম। ত্রিবিধ অহঙ্কার) নাজিব রাজ- 

নিক ও তামনিক অহঙ্কার । মাহ] 

হৈতে, 

দেবৃতা, ইন্ড্রেয় ও ভূতের ওচ।র (কাষ))। 

গাত্বিক অহঙ্কার হইতে দেবতা, রাজ-; 

দিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় ও তমণি, 

অহঙ্কার হইতে ভূতের কাধ্য হয়। মর্দ- 

তত্ব অর্থ(ৎ চিত্ত, বুদ্ধ, মনঃ ও অহঙ্কার । 

এহে। ইনি অর্থাৎ গ্রাথুমপুপুব । ধাম, 

বসতি । মায়াপর, মায়(তীত ॥১১০।১১১॥ 

(২১৫ প।) “্যন্যেকনিশ্বসিভ্ডেতি ।" 

নোেকের সিক। ও বাঙ্গাল। আদর 

৬৪পুষ্ঠ।য় দ্েখিবেন ॥ ৪২ ॥ 

(২১৫ প) শ্নম্ড ** ০ মহ ॥৮। 
এই ১১২ পয়াতরর ভানার্থ। * ইহে।। 

দ্বিতীরপুরুষের মহত্জ ও ও।য়োজন ধলি 
তেছেনঃ 

মহদাদি শ্ষিত্যন্ত অসংহত ক।রণতবসমূহকে 

পরম্পর মিলিত করিবার জন্য গ্রথমপুরুষ অংশতঃ 

ধ্্রূপ হুইয়। উহ্থাদের মধ্যে প্রবেশ করেন। এই 

গ্রবি্ট অংশই দ্বিভীয়পুরুষ। ইহার প্রবেশের 

পূর্বে তত্বপকল অন্তনিছিত-ক্রিয়াশক্তি প্রভাবে 
পরম্পর অসংহত অবস্থান একমাত্র শ্বাত।বিক 

সরল গতিতে অনস্ত আধারে নীহারের ন্যায় 

শ্লোকের ও পয়ায়ের ভাবার্ঘ। 

পেস শী 

থে তভিনিধ অহঙ্কার হইতে।, 

শাশিশীস্পশী শি শিপ (পার ও 
। পর্যযম্ত ভাবধার্থ গরল। সেই পুরুষ, 
শশী 

২৬১ 

বিচরণ করে। সরল গতির পরিবর্ধন ব| বন্ত- 

ভাব বিক্লদ্ধবশক্তির বাধা ব্যতীত নিন্ধ হয় ন। 

আবার উক্ত বক্রভাব ব্যতীত অবয়বসন্নিবেশও 

সম্ভব হয় না। অতএব প্রথমপুরুষের ছিতীয়- 

পুরুষরূপে প্রপঞ্চমধ্যে অবতরণের প্রয়োজন হয়। 

দ্বিতীয়পুরুষ গ্রপঞ্চে অবতরণ করতঃ স্বীয় প্রধল 

আকর্ষণ দ্বার! তন্বসকলকে বক্রগতি প্রাপিত 

করেন। এইরপে তত্বমকল বক্রগতিবিশিষট, 

পর/গর মন্মিপিত, পঞ্ষীকৃত, চক্রবর্থে আবর্তিত 

ও আকুঞ্চিত হুইয়। কৈল্দ্িক আকর্ষণ অভিভব 

করিয়। কেন্দ্রবিচ্ছি্ন অনস্ত ব্রঙ্গাণ্ডের আকার 

ধারণ করে। কেন্দ্রবচ্ছিয ব্রদ্ধাগ্ুদকল দিগত 

দিগন্তে ধাবিত হয় না) যেহেতু সমষ্টির অবয়ব 
বাষ্টি বস্নকল সমীকে বেন্ত্র করিয়া! উহার 

সমান্তর অন্করেখ।তেই পরিভ্রমণ করে। দ্বিতীন্ন 

পুরুষ ব্রঙ্গাণ্ডের লাষ্টিকর্ত।। ইনি গ্রাস প্রসৃতি 

নামে উক্ত হন। ইনিও বিরাটরূপী ॥ ১১২ ॥ 

(২১৪৫ প।) ণমেই পুরুষ *.. মায়া” 

এই ১১৩ হইতে ১১৭ পয়ার 

প্রাথমপুরুষ । একৈক মুর্ঠে এক এক 

মৃ্তি ধারণ করিয়। এক এক ব্রঙ্গাণ্ডে 
পানেশ করেন। মেই জলে, ব্রহ্গাণ্ডান্ত- 

) 
বা 

| গত জন স্তপ্তন করিয়া। তিহো, দ্বিতীয় 

গরথমপুরুষ | প্রথমপুরুষের মহত্ব বলয়া, ূ 
| পহিত মাক্ষাৎ। সম্বন্ধ নাই। ধীহার, 
পুরুষ । স্পর্শ নহি মায়।সনে, মায়ার 

 দ্বিতীয়পুরূষের। গুণ অবতাব, তিন- 

। গুণের নিয়মনের জন্য অবতার। 

অয়ন্কাত্তের সন্লিধানে যেমন জড় লৌহের গতি- 

শর্তির হয়, তদ্রুপ জড়গুণ স্বয়ং €কোন কার্য 

করিতে না পারা) বর্গ, বিষুঃ ও রুদ্র এই 
তিনের সন্নিধ।নে জড়গুণ সব; রঙ্গ ও তযোগুণের' 

স্ব শ্ব কার্ধে! সামর্থ্য হয়। 

তাধিকার, অধিকারী ॥১১৩--১৯৭। 



২৩২ 

(২১৫ প1) “তৃতীয়... ষায় গণন ॥” 
এই ১১৮ ও ১১৯ পয়ারের ভাবার্ঘ। গু 
অবতার, মত্বগুণের নিয়ামকরূপে অব- 

তার। ছুই অবতার, ব্যট্টি জীবের অন্ত- 
ামী ও পালনবর্ত।। তিহে, তৃতীয় 
পুরুষ | 

দ্বিতীয় পুরুষ কর্তৃক হৃ্বরন্ধাণড হৃঙ্মা। স্ৃল 

ছষ্টির জন্য দ্বিতীয়পুরুষ .হইতে বিবিধ অবতার 
সফল প্রাদুহত হয়। তন্মধ্যে যিনি পালনকর্তা 

বিষুঃ। তিনিই তৃতীয়পুরুষ। ইণি ব্যক্টিদীবের 
বত্তর্দামী। ইনি ক্গীরোদশাধী ও অনিরুদ্ধ গ্রভৃতি 
নামে কিত হন। ইনি চতুতুজ। ইহাকে পর- 
মাত বলে। 

মহাপ্রভু কহিলেন, সনাতন] সংক্ষেপে 
তোমাকে পুরুযাবতার বলিল।ম। এক্ষণে লীলাব- 
তার বলিব। জীকুষ্ণের লীলাবতার অসংখ্য, 
উহার বর্ণন। করা যায় না। অতএব উহার ছুই 
চারিটি গ্রধান লীলাব্তারের উল্লেখ করিব, ইহা. 
তেই অন্য জীলাবতার বুঝিবে। শ্রীকৃষ্ণের যে 

' লকল অবভারে চেঠারহিত, বিবিধাবচিত্রয পূর্ণ, 
নিত্য নূন উল্লাসতরঙগ দার! তরঙ্গায়িত স্েচ্ছা- 
ধীন কাধ্য সকল দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকেই লীলব- 
তায় বলে। লীলাবতার সকল পুর্ণ, অংশ ও 

আবেশ ভেদে জ্রিব্ধ ॥ উহার মধ্যে অধিকাংশই 

অংশাবতার ও আনেশাবতার। একমাত্র গ্রীক্ই 

পুর্ণাবতার । পূর্বে যে শ্বয়ংরূগের কথ। বল! হই- 

ক্নাছে, এই শ্রীকৃষ্ণই সেই স্থয়ংরূপ। শ্রীমস্তাগবতে 
 ঘনেকগুলি লীলাবতারের বিষয় উক্ত হইয়া: 

তগ্মধো প্রধান লীলাবতারের উল্লেখ করি। যথা, 

মৎস, কৃদ্দ/ রুনা থ, নৃসিংহ,-বামন ও বরাহাদি। 

ধংসা। ব্রাঙ্গকর্নে মৎ্সাবতারের বারছয় 

আবিতব শ্রবগওকর। যায়'। তনসগ্যে সায়ভভুব মন্ধ" 

স্তয়ের অবসানে -হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে বিন।শ 

ফার/জপ্হত বেদের সাহরণ জন্য একবার এবং 
ছযমর্রের অংলানে ভাবী বৈবন্বতম্ রজ! 

্রী্ীচৈতহ্যচরিতায়ৃত। [ বিংশ পর্জিচ্ছো। 

সতাব্রতকে রুপ! করিবার জন্য আর একবার 
মতস্যদেবের অবতার উক্ত হয়। বিধুধর্দোত্তরের 
মতে প্রতি মন্ৃস্তরেই একবার করিয়! মৎস্যাব- 
তারের আবির্ভাব হয়। এই অবশারে এক করের 
সুরক্ষিত বীজ অপর কল্পে নীত হইতে দেখা যায়। 
সংহিতাদিতেও এই অবতারের গ্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। 

কুর্ম। করের আদিন্ে পৃথিবীধারণজন্য 
যে কুর্ম প্রকট হন, তিনিই পুনর্ব্বার চাক্ষুষ মন্- 

স্তরে আবির্ভ,ত হইয়া পৃষ্ঠদেশে মদরপর্বাত ধারণ 
করিয়! সমুদ্রমন্থন কার্য সমাধী করেন। নেদে 
এই অবতারেরও বহুল প্রচার দেখ। যায়। 

রাঁঘবেন্ত্র। বৈবন্বতমন্থস্তরীয় চতুর্বংশ চতু- 
যুগের ত্রেতায় শ্ীভগবান্ ভরত), লক্ষণ ও 
শক্রস্ের সহিত শ্ীরামচন্ত্রবূগে অবতরণ পূর্বক 

রাক্ষলকুল বিনাশ করেন। 

বৃসিংহ। চাক্ষুষমন্ন্তরে সমুদ মন্থনের পূর্বে 
শ্রীভগবান্ নৃসিংহরূপে অবতরণ পূর্বক হিরণা- 
কশিপুর বিনাশ ও গ্রহলাদের ত্রাণ করেন। বেদে 
ইইার উল্লেখ দেখ! যায়। 

বামন। শ্রীভগবান্ বাঙ্ছকযে ক্রমানয়ে 

তিনবার ঝামনরূপে অবতীর্ণ হন) গ্রথমন্তঃ 

সাযভুবমন্বস্থরে বাস্কলিনামক দৈতোর যল্সে, 
হিতীয়তঃ নৈবশ্গতমন্স্তরে ধুদ্ধ নামক অন্নরের 
যন্তে এনং তৃতীয়ত এ মন্স্তরের সপ্তুম চতুরধগে 
শপ হইতে অদদিতিতে গ্রাহৃহূতি হুইক়। বল 
রাজার যঞ্ষে গমন করিয়া তিপাদ পরিমিত তম 
যা! করেন। নংহিতাতে ও আরণ্যকে ইহার 

উল্লেখ আছে। 
বরাহছ। ব্রঙ্ষকল্পে বরাহদেবের বারছম 

আবির্ভাব শত হয়। প্রথম সায়ভুবমন্স্তরে 

পৃথিবীর উদ্ধারজন্য ব্রহ্মার নালারহ্ধু, হইতে 

কৃষ্ণনর্ণ চতুষ্পা্ বরাহ এবং গ্বিতীয় চান্ষুষমন্বস্তরে 

পৃথিবীর উদ্ধার ও আঁচেতস দক্ষের দৌহিত্র 

হিরণাক্ষের বিনাশের জন্য জল হইতে গুরুবর্ণ 

নৃবরাহ আবির্ভূত ছন। ইহার বাসস্থান বৈকুঃ 
ও মহর্জোক। বযাহাদি ভিধাগ কবপী যা নৃবয়াহাণি 



মধালীল! । ] শ্লোকের ও পয়ারের ভাষার্ধ। ২৩৩ 

মিশ্ররূপী অবতার সকল বঝাল্পনিক নহে। যেহেতু 

ইহাদের মন্ত্রেপাসনাদি উক্ত হয়। শতপথাদি- 
বরাঙ্মণে, তৈত্তিরীয়াদি সংহিতাতে ও আরণ/কে 

ইহাদের উল্লেখ দেখ! যায় | ১১৮১১৯। 

( ২১৩ পা ) 'মত্ম্যাশ্বেতি।* 

খোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে গাকাশ 

আছে। মৎস্যাদি যেশ্রীকষফের লীলা- 

বত।র তত্প্রামাণ এই শ্লোক ॥ ৪৩॥ 

(২১৬ পা) “লীলাবতারের*****১*, 

বাবহার ॥৮ এই ১২০ পয়ারের ভ।বার্থ। 

মহাপ্ভু লীলাবতারের বিষয় কিঞ্চিৎ 

বলিয়া গুণাবতার বলিতেছেন, “ত্রক্ষা।* 

ইত্যা্দি। 
' স্কুল ঝ| চরাচরস্থষ্টিরজন্য গুণাবতারের প্রয়ো- 

পন হয়। তন্মধ্যে স্যার জন্য স্তটিকর্তা রজো- 

গুণের অবতার, সংহারের জন্য .তমোগুণের 

অবতার, পালনের নিমিত্ত সন্বগুণের অবতার, 

প্রকৃতির তিনটা গুণ পুরুষের নিয়মাধীন। ব্র্গা, 
বিষুঃ ও শিবরূপে আবির্ভত পুরুষ গুণরয়ের 

পরিচালন কর্ত।॥ তাহার! যে ভাবে পরিচালন 

করেন, গুণ সকল সেই ভাবেই পরিচালিত হয়। 
এইরূপ গুণের সহিত গুণাবতারের নিয়ম্য-নিয়- 

মকতারূপ সন্বদ্ধকে যোগ বলে। অতএব গুণাব- 

তার সকল কখনই এরূপ সম্বন্ধ ভিন্ন অপর কোন- 

রূপে গুণবন্ধ হয় ন]। ব্যবহার, কার্য)॥ ১২৪ ॥ 

(২১৬ পা) ভক্তি মিশ্র'১***০*, 

ধরি ॥৮ এই ১২১ পয়ারের ভাবার্থ। 

হিরণ্যগর্ত ও বৈরাঞ ভেদে ব্রঙ্গ। দ্বিবিধ। 

যিনি কেবল বরক্গলোকের এরশ্বরধ্য উপভোগ 

কয়েন, সেই সমষ্টি জীবাত্মক হুগ্রূপকে হিরণ্যগর্ত 

বলে। যিনি ছৃষ্টিকাধ্যে নিযুক্ত সেই লোকাত্মক 
সুলরূপের নাম বৈরাজ। মহাপ্রডু এখানে বৈরাজ 

বঙ্ধ/র কথাই বলিতেছেন। ফোন দহাকল্পে 

ঈগীবও ভক্কিমিশ্র-উপ।সনাগ্রতাবে ব্রন্ধ। হন। 

প্রথমপুরুষ এ মহোত্তম জীবের মম যজেণ 
যর! বিভাবিত কারয়! দ্বিতীয়পুরুষ ছার! হৃ্টি- 
শক্তি সঞ্চার কিয়! ব্যট্টিস্্টি করেন ॥ ১২১1 

(২১১ পা)“ভাম্ব।ন্ যথেতি" শ্লোকের 

তাৎ্পর্য7য শ্লোকার্থে গ্রকাশ আছে। পুরুষ". 

বিশেষ জীবে নিজশক্তি সঞ্চার করতঃ 

যে, জগৎ সৃষ্টি করেন, তত্পরমাণ মদৃষ্টস্ত 
শেক। 

রঙ্মার বর্ণনায় উপলক্ষণ হার] শিবেরও গ্রান্তি 

হইতেছে। কোন কল্পে মহোত্তম জীব শিব 

হইলে, পুরুষ তাহাতে সংহারশকি সঞ্চার করেন। 
অতএন ত্রক্ষা ও শিদের অগত লযৃহের বিধান 

কতৃত্ব উক্ত হইতেছে ॥8৪| 

(২১৬ পা) “কোন করে" ্রন্গ। 

হয় |” এই ১১২ পয়।রের ভাবার্থ সরল। 

যে।গ্য জীব, মহোত্তম জীব । ঈশ্বরঃ 

দ্বিতীয় পুরুষ ॥ ১২২॥ 

(২১৬ পা) “যপ্যাজিপঙ্কজেতি।* 

ক্লোকের টীকা ও বাঙাল! আদিয়' 
৭০পৃষ্ঠায় দেখুন । একোন কলে” পয়ার 
প্রমাণ এই শ্লোক ॥8৫॥ 

(২১৩পা ) “নিজ।ংশ......হৈতে 

নারে ॥ এই ১২৩ পয়ারের ভাবার্ধ। 

প্রীকূষ। নিজাংশ ( দ্বিতীয়পুরুষের ) 

কলায় ( অংশে) তমোগুণ অঙ্গীকার 

করিয়া সংহার জন্য রদদ্রদূপ ধারণ 

করেন। শিবই একাদশ ব্যুহাত্বন রুদ্র 

নামে খ্যাত। : ভিন্নাভিন্ররপ, উপাধি 

দৃষ্টিতে প্রীরুঞ্ হইতে ভিন্ন এবং পর- 
মাত্সার অংশরূপে অভিন্ন। ভিন্লাভিষ্ন" 

রূপ কিরূপ, তাহা। দৃষ্টান্ত দ্বার! বুঝা ইস্তে 
ছেন) “ছু যেন* ইত্যাদি । হুধায়। 



২৩৪ 

হইতে পৃথক | হৈতে নারে, পারে 

ন।।১২৩॥ 

(২১৭ পা) পক্ষীরং যথেতি 

ক্লোকের তাৎপর্য কোকার্থে গুকাশ 

আছে। “মায়া সঙ্গে” ইত্যাদি পয়ার 

গ্রামাণ এই শ্লোক । 

ইহাতে শিব ও কৃষ্ণের কাধ্যকারণভাব- 

মাআজাংশে দধি ও ছুগ্ধের দৃষ্টান্ত দেওয়! হইল। 

দাষ্টাস্তিক কারণ নির্বিকার বলিয়া চিন্তামণি 

গ্রভৃতির ন্যায় অচিন্তাশক্তি দারাই কাধরূপে 

গ্রকাশ পাঁন। শিব কার্ধয ও শ্রীকৃষ্ণ কাণণ। 

তথাহি শ্রুতিঃ_ 
*একে| হ বৈ পুরুষো নারায়ণ আসীন্ন ব্গা ন 

শঙ্কর; স মুনির্ড.ত্বা সমচিন্তয়ৎ তত এতে ব্যান 

বিশ্বে! হিরণ্যগর্তোহপ্ির্বরুণরদ্রেন্্র ইতি। 
একমাত্র নারায়ণ ছিলেন, ব্রঙ্গা ও শঙ্কর 

ছিলেন না, সেই নারায়ণ চিন্ত। করিয়াছিলেন, 

তদন্থর বিশ্ব, হিরণ্যগর্ত, আগ্রঃ বরুণ, রুদ্র ও 

ইন্দ্া? গ্রাকাখ পাইয়াছিলেন। তথাহিঃ_- 

পম ব্র্থণ। স্থ্জতি রুদ্রেণ নাশয়তি। মেইন" 

পত্তলয় এব হারঃ কারণরূপঃ পরঃ পরমানন্দঃ।” 

কারণরূপ 'পরমান্দ হরি ব্রহ্ম! দ্বার! সন 

ও রুদ্র দ্বার নাশ করেন। শ্রী প্রাকৃত গুণ- 

রক্ধিত মায়াতীত সাক্ষাৎপুরুষ। অতএব ইনি 

কারথ। গুণমিশণহেতু শিবের কার্ধ্যত্ব শ্বীকৃত 

হয়। এই হেতু গ্লোকে বলিতেছেন, “বিকার- 

[বিশেষযে!গাৎ।* অতএব কৃষ্ণ হইতে কুদ্রযৃত্ি 

ভিন্ন। ইহা প্রতিপন্ন হইল। তবেষে, কোন 

কোন শাস্ত্রে উভয়ের অভেদ বাক্য দু হয়, 
তাছার সমাধান ছেতু বণিতেছেন, “ন ছি ততঃ 

পৃথগন্তি হেতোঃ” অর্থাৎ কারণ হইতে শন্থু ভিন্ন 
নছে। বস্ততঃ শিব ও ক্ষত এক নছেন। শিব 

বরিগুণ-স্যূত এবং কৃষ্ণ নিওগ। দৃষ্টান্তে ইহ! 
টু, বুধ। যাইতেছে, যে, ছুগ্ধ যেমন দখি হইতে 

ভ্রীহীচৈততগ্াচরিভামৃত | 

শিবন্চ নারায়ণঃ | 

নারায়ণঃ। 

উদ্বথঃ 
নারায়ণ এবেদং সর্বং জগত্যাং জগদিত্যাদি।* 

ইহার অর্থ মহজ আছে। ব্রহ্ষাও বলিয়াছেন, 

[ হিংশ পরিচ্ছেদ। 

পারে, কিন্ত দধি আর সেই ছুগ্ধরূপ কারণত্ব প্র 

হইতে পারে না) তব্রপ কৃষঃ হইতে শিব, ইহ! 

সত্য, পরন্ত সেই পিৰ কৃষ্ণ নহেন। কারণ 

ছইতে কার্ষেযর অভিননতার ন্যায় কষ ও [পিব 

অভেদ। খক্বেদশিরে উক্ত হইয়াছে, 

“তথ নিতো। নায়ায়ণঃ। ব্রঙ্গ। চ নারায়ণঃ। 

শত্রশ্চ নারায়ণঃ। কালশ্চ 

দিশশ্চ নারায়ণঃ। অধশ্চ নারায়ণঃ । 

নারায়ণঃ। অন্তর্বহিশ্চ নারায়ণঃ। 

পস্থজ।মি তনিযুক্তোহহং হরো হরূতি তদ্বপঃ।” 

তোম। কততৃকি নিযুক্ত হইয়। আমি স্বজন করি 

ও শিব তোমার অধীন হওতঃ সংহার করেন। 

অত এব গ্রীক হইতে শিব ভিন্নাভিন্নরূপ। কখন 

দ্ধ, কখন স্বয়ং বিষুই শিবরূপ ধারণ করেন। 

আবার কথন পুণ্যকারী জীবও শিব হয়েন। 

বিনি বৈকুষ্ের হস্তগত শিবলোকে সদাশিবরূপে 

বিরাজিত, তিনি গুণাবতার নেন? তিনি নিগণ 

এবং নারায়ণের ন্যার স্বয়ংরূপ শ্রীক্ষের অঙ্গ 

বিশেষ ॥ ৪৩ ॥ 

(২১৭ প।) *শিবঃ শক্কিযুত ইতি । 

শ্লেকের তাত্পর্য্য শ্লোকাথে গুকাশ 

আছে। শিব যে প্রকৃতিশক্তিনংযুক্ত 

ও তমোগুণ|বিষ্ট, ততপ্রমাণ এই শ্লক। 

গুণদন্গত অর্থাৎ তমোগুগাবিষ্ট ব1 তমঃ 

স্বভাব। পক্তিযুক্ত অর্থাৎ প্ররৃতিশক্তিসঙ্গী। 

শৈবতন্ত্রে নির্দেপূর্ণ গুণবিগ্রহ প্রস্তাবে শিবের 

প্রকৃতিশকিনঙ্গের প্রয়োগন নিরূপিত হইয়াছে। 

শিব তমোগুণবিশি্ না হইলে গ্রলগ্ন কাধা 

সম্ভব হয় না। অহঙ্ছরাখ্ক হেতু, রুদ্র নামে 

উক্ত হন। তিনি ব্রিবাধাহস্কারের অধি্ঠাত!। 

অতএব জীরের ন্যায় গুণযুক্ত নহেন। উপাসকের 

অনুরোধ বখত$ শিব জিও৭ বিশিউ হইয়াছেন 19৭। 



মধালীল! | ] 

(২১৭ পা) "হরিহতি।৮ শ্লোকের 

তাৎপর্য ক্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

বিঞু যে, মায়ার ও গুণের অতীত তৎ- 

গ্রমাণ এই শ্লোক। 

পূর্ব্বে যে তৃতীর পুরুষের কথা বল! হইয়াছে, 

তিনিই গুণাবতার বিষু।* ইনি শ্বাধীন.সখাদ- 

গুণবিশিষ্ট বলিয়! সত্বাদ্দিগুণের গ্রবর্তক । অতএব 

ইনি প্রকৃতির খতীত এবং প্রর্ৃতিনিশ্শিত 

শরীর (উপাধি) রহিত। বিষুঃ সবস্বভা বহে 

কুটশ্থ, নিত্য ও নির্দোষ জ্ঞানাননা মুস্তি হবার! 

স্বভক্তগণকে নিানুগুণ সন্ত্ফল প্রদ!ন করেন। 

বিষণ গ্রতিবিষ্বের ন্যায় ব্যবধান নহেন বাঁণয়া 

সাক্ষাৎ পুরুষ বা! ঈশ্বর, সুতরাং প্রকৃতির উপাধি- 

রহিত । গুণগ্রহণে তাহার কোন 

নাই। সর্বদৃক বলাতে বিষুঃ থে, শিপ ব্রহ্ধাদ 

সকলের ড্রষ্টা, ইহ! স্থির হইল। উপদেষ্টা বলার 

বিষণ যে, শিব ব্রহ্মাদি সকলের আদি ও সাক্ষী; 

তাহাও প্রতিপন্ন হইল। অতএব ইহাকে ভজন 

করিলে নিগুণফল লাভ হয়। রঙন্তমঃ গ্রচুর 

শ্বভাববিশিষ্ট হেডু রঙ্ষা শিব মে।ক্ষ পরনে সম্্থ 

নহেন) কিন্তু শ্বশক্তির অনুসারে অর্থকামাণি 

প্রদানে সমর্থ 1৪৮ ॥ 

গ্য়োসন 

( ২১৭ পা ) “পালনার্থ-** **'হেন 

গায় ॥। এই ১২৬ পয়ারের ভাবার্থ। 

গ্রীরুষ পালনজন্য বিষুণরূপে অবতরণ 
করেন। 

সববগুণ দৃষ্টান্ত ইত্যাদি অর্থাৎ দৃষ্টান্তস্থলে সব- 

গুণের উল্লেখ কর! হইয়াছে। যেমন বর্গ! ও 

রুদ্র রজস্তমে। দ্বার! সৃষ্টি নাশ করেন, তদ্রুপ 

বিধুও সবগুণ ছার! পালন করেন) বস্তত£ 

বিষ্ুতে মায়াতীত গুণ আছে; তদ্বারা পালন 

করেন। অধিকাংশেই রুষ্ঃ নদৃশ। তবে কষ 

অংশী বিজু শ্থাংশ, এইজন্য উভয়ের ননাধিক্য 

শ্বীৃতত হুঙ। গুণমায়! পর দায়াতীত গুণ ॥ ১২৬ ॥ 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্ধ। ২৪৫ 

(২১৭ পা) “দীপা্চিরেবেতি |” 

শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্ধে প্রকাশ 

আছে। “ন্বরূপ এশ্বধ্য* পয়ার গ্রমাণ 

এই শ্লোক। 

যদি বল, কৃষ্ণ অংশী ও বিষু। অংশ, ইহ! 
বেদে বলে, ইহ! বলিয়া! বেদে।ক্ত প্রমাণ ন| দিয়, 

বরঙ্মমংছিতোক্ত প্রমাণ ঘর! উহা! প্রমাণিত করেন 

কেন? তদছুন্ুর, সংহিত! বেদ মধ্যে গণ্য হয়েন 

বলিয়া, ইহাও বেদ। অথবা, অপৌরষের ঝাক্য 

ব। মহপুরুষের নিশ্বাসোৎপন্ন বেদ সকল ব্রদ্গার 

মুখ হইতে বহির্গত হয়। সংহিতা ব্রঙ্জার মুখ 

হইতে নির্গত হওয়া়। ইহাকে ত্রদ্ধলংহিত! 

বলে। অতএব ইহ। বেদেই। যদিও গোবিন্দের 

অংশের অংশ কারণার্ণবশামী, তাহার অংশ গর্ডে- 

দশামী, তাহার অবতার বিষু)। তথাপি মহাদীপ 

হইতে ক্রম পরম্পনায় প্রকাশিত স্থশ্ম নির্দমল দীপ 

জ্যোতীরূপাংণে মহাদীপের সহিত যেমন সমান ॥ 

তন্্রপ বিষু শ্রীকৃষ্ণের সমান ॥ ৪৯ | 

(২১৮ পা ) "্সৃঙ্গামি তদিতি |” 

শ্লোকের তাৎপর্য এ্লে/কার্থে প্রকাশ' 

আাছে। ব্রদ্ষা ও শিব যে, আজ্ঞাকারী 

ভক্ত অবতার, ভংগরমাণ এই শ্লোক ॥৫৭ 

(২১৮ প1) “মণন্তরাবতার'******** 

চল্লিশ ॥” এই ১২৮ পয়ারের ভাবার 

মহাপ্রভু মন্বস্তরাবত।রে কথ। বলিচ্চে" 

ছেন। এককপ্পে অর্থাৎ ব্রঙ্মার এক 

দিনে চৌদটি মনু হয়। চতুদদিশ মন্বনারা- 

বতার যে যে মশ্বন্তরে আবিভূত্ত হন, 

সেই মেই মন্বণ্তর কাল পর্য্যন্ত পালন 

করতে ইহা দগকে মন্বম্তরাবতার বলে। 

মন্বন্তরাবত।র যথা, 

১। যল্প, ইনি লীলাবতার মধ্যে গণ্য হন) 

রুচি হইতে আকৃতিতে প্রকট হই! মিজপুজ 



২৩৬ 

বছাদির সহিত সারভুর মধ্বস্তর পালন করেন। 

২। বিভু, ইনি লিত! বেদশির! হইতে জননী 

ভুবিতাতে আবিতুততি ও নৈষ্টিক ্র্গচারী হইয়া 

বঙ্গচধধা উপদেশ দেন। ৩। সত্যসেন, ইনি 

ধর্ম হইতে শুনৃতাতে গ্রাহতূতি হই ইন্্রত্র- 

গণকে বিনাশ করেন। ৪। হরি, ইনি হরিমেধা 

হইতে হরিণীতে জন্মগ্রহণ করিয়। ইন্ত্রশক্র বিন/শ 

ও গজেন্্র উদ্ধার করেন। ৫ | বৈকু, ইনি 

গুত্র হইতে বিকুঠাতে জন্মগ্রহণ করিয়! ব্রদ্মাও- 

গত নৈকুঠলোক রঢন। করেন। ৬। অজিত, 

ইনি বৈরাজ হইতে সম্ভৃতিতে জন্মগ্রহণ কগিয়! 

নিজ মন্বন্তরপালন ও কুর্খদিরূপধারণ করেন। 

৭। বাঁমনদেব। ৮। সার্বভৌম, ইন দেব- 

গুহ হইতে সারম্বতীতে পাহতূতি হুইয় পুরদ্দর 

নামক ইন্দ্র হইতে স্বর্গরাজ্য হরণ করিয়! বলি- 

রাজকে অর্পন করিবেন। ৯। খন, ইনি 

আবুগ্খান্' হইতে অন্ুধরাতে অল্প গ্রহণ করিয়! শত 

ম[মক ইন্তরকে ন্বর্গরাজ্য দিবেন। ১*। বিশ্বকৃ- 

সেন, ইনি বিশ্বস্থক বিপ্র হইতে বিস্থচিতে জন্ম 

গ্রহণ করিয়! দেবরাঞ্ধ শম্ভুর সহিত সথ্যতা 

ফরিবেন। ১১। ধর্মলেতু, ইনি আর্ধাক্ হইতে 

বৈধৃতাতে 'অনগ্রহণ করিয়। নিগ্মন্বস্তরপাঁলন 

করিবেন। ১২। গুধামা। ইনি সত্যবহ। হইতে 

ন্নৃতাতে জন্মগ্রহণ করিয়! নিমন্বস্তর পালন 

করিবেন । ১৩। যোগেশ্বর। ইনি দেবহোত্র 

হইতে বৃহভীতে জন্মগ্রহণ করিবেন। ১৪ । 

বৃহস্ত।ছ, ইনি সভরায়গ হইতে বিনতাতে জন্মগ্রহণ 

করিবেন ॥ ১২৮। | 

(২১৮ পা) “শতেক বৎময়*** 

অবতার নাম ॥* এই ১২৯ ও ১৩, 

পয়ারের ভাবার্থ মরল | পর্য্যন্ত, শেষ। 

কোন কোন মম্বন্তরে কোন কোন 

মন্বস্তরাবতার হয়, তাহ! বলিতেছেন। 

*সায়ভূহয' ইত্যাদি । অবিধান 

নাম ॥:১3৯1১৩০ ॥ : 

ঞ্রগ্টীচৈতগ্থচরিতা সত ৷ [বিংশ পরিচ্ছেণে। 

(২১৮ প।) "যুগ অবতার"**.*১** 

যুগ ধর্ম ॥ এই ১৩১পয়ারের ভাবার্থ। 

যিনি যুগধর্শগ্রবর্তন করেন, তিনি যুগাব” 

তার। যুগাবতার চারিটি। সত্াধুগে 
গুরুনামক, ত্রেতাযুগে রক্তনামক, দ্বাপরে 

্টামনামক ও সাধারণ কলিতে কুষঃ- 

নামক যুগাবতার হয়। এস্থলে মহা- 

প্রভু বৈবন্বতমনুর অগ্টাবিংখতি চতু- 
ধূগের যুগাবতারের কথা. বলিতেছেন, 

'গুরুরক্ত" ইত্যাদি ॥ ১৩১ ॥ 

(২১৮ প1) “আমনিতি । গ্লোকের 

টীক। ও বাঞ্চাল। আদির ২৯ পৃষ্ঠায় ও 
তাৎপর্য; ভাবার্ধব্যাখযায় ৯৮ পৃষ্ঠায় 

দেখুন ॥ *গুর্ুরক্ত* ইত্যাদি পয়।র 

প্রয়াণ শ্লোক ॥ ৫১ ॥ 

(২১৮ প।) “সত্যযুগের.*****ধরি ॥ 

এই ১৩২ পয়ারের ভাবার্থ সরল । সত্য- 

যুগের ধর্ম বলিতেছেন, “নত্যযুগের" 

ইত্যাদি । 
কর্দমেরে বর দিল॥, অর্থাৎ ব্রদ্ধা নিপপুত্র 

কর্দমকে প্রঙ্গাস্থট্টি করিতে অনুমতি করিলে, 

বর্দিম সত্যযুগে ভগবানের সন্তোষ জন্য দশ হাজার 

বৎসর সরম্থতীতীরে তগন্ত। করিলে, ভগবান শুরু 

তাহার তপন্তায় সন্তষ্ট হইয়! তাঁহাকে দর্শন দিলে) 

কর্দিম দৈপ্ত মহুকারে স্তব করিয়া নিজের অভি- 

গ্রাম জানাইলে; ভগবান্ গুরু বলিয়া ছিলেন, 

তোমার অভিপ্রান্ম আমি পুর্ব হইতেই জানি। 

আমার অর্চন বৃথ! হয় না। অতএব রন্ধাবর্থ 

বেশস্থ সায়স্ুব মনু নিজকন্ত। দেবচৃতিকে তোমায় 

সন্প্রদান করিবার জন্য পরশ্থদিন আগমন করি- 

বেন। সেই দেবছৃতিতে তোম! হইতে নয়টি 

কন্যা উৎপন্ন হইবে, সেই বন্যাগপকে খধিগণ 

বিবাহ করি চ্িবৃদ্ধি করিবেন এবং. আমিও 

ভোদার পুত্রয়পে আবীর হই লাংখয ধর্ণণ 



মধালীল। | 0 শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার । ২৩৭ 

প্রণয়ন করিব। ইহা বর ধেন। বিশেষ বিবরণ 

ভাগবতে ওস্কন্ধে ২৯ তধ্যানে আহছে। 

ধযান। যোগাজপ্যান। ভ্রেতাযুখের 

ধর্ম বলিতেছেন, “দত্রতাযুখে ইতি। 

যজ্ঞ, বম্মকাণ্ড ॥ ১৩২ ॥ 

(২১৮ পা ) “কৃতে শুরু ইত্তি।” 

রোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। “নতাবুথের" ইত্যাদি পয়ার 

গ্রাাণ শ্লোক ॥ ৫২ ॥ 

(২১৮ পা) 'ত্রেতায়।মতি।” 

ধোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। দত্রেতাযুগে" ইতি পয়ার 

গুমাণ হ্রোক ॥৫৩। 

(২১২ পা) “রুষ্পদাচ্চটন** কর্ম |” 
এই ১৩৩ পয়ারের ভাবার্থ নরল । দ্বাপর- 

যুগের ধন্ম বলিতেছেন, “পুষপাদাচ্চন 

হতি। রূঞ্পাদাচ্চন,ক্ুষ্ের চবণ নেবা | 

বুঝবর্ণে, কষঃপর্ণ নগ[বিতাবে ॥ ১৩৩ ॥ 

(২১৯ পা) “দ্বাপরে ভগবানিদ্তি।৮ 

শ্রীকের টীকা ও বাঙ্গালা 'আদির 

৩পুষ্ঠায় দেখুন প্কৃষ্ণপাদ[চ্টন” পয়ার 
মণ শোক ॥ 6৪ ॥ 

(২১৯ পা) “নমন্ত ইতি |” গ্রোকের 

তাৎপর্য শ্রেকর্থে কাশ আছে। এই 

শ্লোক দ্বার দাপরের উপান্য নির্ণয় 

বগিলেন। ৫৫ ॥ 

(১১৯ পা) “এই মনে. সহীর্ভন ॥+ 

এই ১৩৪পয়!রের ভাবার্থ নরল। এই 

মন্ত্রে নমস্তে বাসুদেবায় মন্ত্রে । কষা 

চিন, আমূত্তিপূজা। কলিযুগের ধর্ম 

বলিতেছেন, প্র্কষ্ নাম” ইত্যাদি । 
প্রবর্তন, গাচার ॥ ১৩৪॥ | 

৬৮ 

(২১৯ পা) “রুষ্ণবর্ণমিতি ।"শ্লোকের 

পিক। ও ধার্নালা আদির ৩১ গৃঙগায় ও 

তাৎপধ্য আবার্থধ্যাখ্যায় ১০৬ পৃষ্ঠায় 

দেখুন। “পীতবর্ণ ধরি তবে” ইত্যাদে 

পয়ার প্রমাণ শ্রে।ক ॥ ৫১ 

(২১৯ পা) “আর তিন*-****ফল 

পাম ॥* এই ১৩৫ পয়ারের ভাবার্থ 

সরল । আর, বিশেষ। নত্যাদি তিন- 

যুগের ধ্যানাদিতে যে ফল হয়, কলিতে 

রুঞ্নামে নেই ফল হয় ॥ ১৩৫ ॥ 

(২১৯ প।) “কলেরিতি।॥” ধোকের 

তাত্পধ্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

তিনযুগের ধ্যানাদিতে যে বস্ত লাভ 

হয়, বীন্তুন ছারা তাহাই শ্রাভ হয়। 

অথবা বীন্তন ছারা পর্বে ২নুষ্ট পরম 

পুরুবার্থ প্রেমের লাভ হয় । ইহ! প্রমাণ 

নরিলেন ॥ ৫৭ ॥ 

(২১৯ পা) প“্কতে ধদ্ধ্যায়ত ইতি ।* 

খোকের তাৎপর্য গ্পোকার্ধে, প্রকাশ 

আছে । “মার তিনযুগে পয়ার গমাণ 

এই ধোকে ॥ ৫৮ ॥ 

(২১৯ পা) ধধ্যায়ন্লিতি।” শ্লোকের 

'ভ।ত্পর্য্য শ্লোকার্থে গ্কাশ আছে। 

“আর ভিনযুগে পয়ার প্রমাণ 

শ্লোক 1৫৯ ॥ 

(২২০ পা1) ণ্কলিমিতি |” শ্লোকের 

তাৎপর্য শ্লোকার্থে গ্রকাশ আছে। 

কীঞুন দ্বারা সকলন্বার্থ ল/ভ হর, তৎ- 

গমাণ এই শ্লোক ॥ ৬০ ॥ 

(২২৭ পা) “পূর্ববৎ"*শঅবতার ৪7 

এই ১৩১পয়ারের ভাবার্থ নরল। পূর্বাব 

লিখি যনে, যদি পূর্বের ন্যায় বিস্তার 



২৩৮ শ্রীপ্ীচৈতম্যচরিতামৃত। [ বিংশ পরিচ্ছেদ । 

করিয়া বলি। বুদ্ধে বুহস্পতি, বুদ্ধিতে | যে স্বরূপ ও ওটস্থলক্ষণ দ্বার। পরমেশ্বর 
বৃহস্পতির ন্যায়। 

বাবহার ॥ ১৩৬ ॥ 

নীচাচার, নীচের | নিরূপণ করিয়াছেন,তাহা এই শোকে॥ত২। 

(২২০ প1) "এই শোকে" 

(২২৭ পা) “প্রভু কহে''লক্ষণ | ইকল।” এই ১৩০ পরাবের ভাঁবাথ। 
বিচার ॥৮” এই ১৩৭ পয়ারের ভাবার । 

প্রভু কহিলেন, শাস্ত্র ্বারায় যেমন অন্য 

অবতার আাশ। বায়, তদ্রপ শান্ত্রবাকে 

কলির অসার শ্ীকৃত হয়। অবত।র 

নাহি কহে অর্থ।২ মহাগ্রতু ম্বয়ং কলির 

অবতার এবং কলিতে আমিই অবতার 

ইহ। না| বলিয়া, মুনি বাক্য দ্বারা প্রকা- 

রাস্তে তাহা বলিতেছেন । মুনিসকল 

লক্ষণ বিচার দ্বারা কলির অবতার 

নির্দেশ করেন ॥ ১৩৭ | 

( ২২০ পা ) “যস্থাবতারেতি।" 

শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। “মুনি সব জানি" পরার প্রামাণ 

শ্লোক ॥ ৬১ ॥ 

(২২০ পা) "স্বরূপ লক্ষণ-*** 
লক্ষণে ॥” এই ১৩৮ পয়ারের ভাবার্থ। 

মুনিগণ ধেরূপে তত্ব বিচার করেন, তাহা 

বলিতেছেন, “ম্বরূপলক্ষণ* ইত্যাদি । 

হ্বরূপলক্ষণ কি, বলিতেছেন, “আরু- 

তিতে।* ইতি । তটস্থলক্ষণ কি, বলিতে- 

ছেন, “কার্ধ্যদারে* ইতি । উক্ত ছুই 

লক্ষণে মুনিগণ যে তত্ব নিরূপণ করেন, 
পনাঙ্গর দৃষ্টান্ত দিতেছেন, “ভাঁগবতা- 
রভ্ভে” ইত্যার্দ। এই দুই লক্ষণে, শ্বরূপ 

ও 5টস্থলক্ষনে | ১৩৮৪ 

( ২২০ পা ) “জম্মাদ্যম্যেতি।” 

কশ্নোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের 
শঈহৃষ্ঠায় দেখুন । বেদব্যান মঙ্গলাটরণে 

এই লোকে, জল্মাদ্যস্যেঠি শ্রে।কে। 

পুর্ধ পয়াবে বল হইয়াছে, আকার ও 

স্বভাবের ম্ব্ূুপলক্ষণ জানা যায়। 

অতএব এস্থলে পর' শব্দ দ্বারা আকার 

ও 'নতা শব্দ দ্বার পরমেশ্ববের স্বভাব 

জ্ঞান হওয়াতে, ইহ ম্বরূপলক্ষণ। কার্য 

দ্বারায় ষে জ্ঞান, তাহা তাটস্থলক্ষণ। 

অতএব বিশ্বসৃযাদি ও ব্রহ্ষাকে বেদ 
পড়ান কার্য; দ্বার পরমেশখ্বরের জ্ঞান 

হওয়াতে ইহা তটস্থলক্ষণ। অতএব 

উভয় লক্ষণ বারা পরমেশ্বর-তত্ববোধ 
হইল ॥)১৩৯ ॥ 

(২২১ পা) “এই নব'**নংশয়॥" 

এই ১৪০ ও ১৪১ পয়/রের ভাবার্ঘ। 

উভয় লক্ষণে যেমন পরমেশ্বরত্তত্ববোধ 

হয়, তদ্রপ মুনিগণ এ উভয় লক্ষণে 

অন্য অবতার জানেন। অবতার নময়ে 

অবতার জগতে প্রকট হওয়ায়, তাহার 

আকার, স্বভাব ও কার্য দর্শন করিয়।, 

এ দুই লক্ষণ দ্বারা তাহাকে কেই ঈগ্বর 

বলিয়া জানেন । 
সনাতন কহিলেন, প্রভো ! এরূপই হইলে 

শাস্ত্রে এই কলিতে কঞ্চাবতারের পীতবর্ণ আকার 

ও প্রেমদান কাধ্য উক্ত হইয়াছে। অতএব এই 

কলিতে পীতবর্ণ যাহার আকার হইবে এবং 

প্রেমদান ও নধীর্তন প্রচার বাহার কার্য হইবে) 
তিনিই কৃষ্ণাবতার ব| কৃষ্ণ, ই! সুনিশ্চয়। 
যেহেতু পীতবর্ণ আকারের শ্বরূপলক্ষণ ও প্রেম" 

দানাদি কার্ধে তট্থলক্ষণ দ্বারা অবতারতত্ব নি" 
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পিত হইতেছে । এরূপঅবতার পুরুষ কোথার 

আছেন, তাহ! সুনিশ্চয় করিয়া! বলুন, আমার 

ংশয় যাউক। নহাগ্রভুর কৃপাগ্রাপ্ত সন!- 

তনের বাস্তবিক সংশয় হয়' নাই ব| সংশয় হইতে 

পারে না। কারণ ভগবান বপিক্াছেন, আম 

ভক্তের নিকট নিজেকে কখনই গোপন রাখিতে 

পারি না । তবে যে, সনাতন সংশয়ের কথা 

বলিয়াছেন, তাহ! কেবল কলির দুর্ভাগা জীবের 

জন্য । একেতো! কলির জী৭ দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রভুর 

ভাবতার শ্বীকার করে না, তাগাতে আবার মহ।- 

গ্রহ আপনাকে আপনি গোপন করিলে কোন- 

রূপেই চৈতন্যতত্ব জানিতে পারিবে না। এই 

হেতুই সনাতন বলিলেন, এই কলির অবতার 

কে) স্পট করিয়। বলুন, তাহাতে জীবের সংশয় 

বাউক ও তোমার তত্ব অনুভব করুক। অথবা, 

মহাপ্রহু নিগতন্ত'নিজে বলিবেন না, সন।তনও 

ছাঁড়িবেন ন|, মভা গ্রহুধ মুখ হইতে তাহার তত 

জ[নিনার বা জগতে জানাইবার জন্য এ্ররূপ কথ! 

বলেশ ॥১8০1১৪১ ॥ 

(২২১ পা)ণগ্রভু কে সুখ্যজন 1” 

এইট ১৪২পয়ারেব ভাবার্থ সবল । চতু- 

বলি, চতৃবত। ॥ ১৪২ | 

(২২১ পা )'শক্ত্যাবেশনধারণ ॥ 

১৪৩ ও ১৪৪ পয়রের ভাবার্থ। মহা 

প্রঞ্চু যুগাবতাঁবের কথ! বলিয়া শক্ত্যা- 

দেশ অনতাবের বিবয় বলিতেছেন, 

“'শক্তাবেশশ ইত্যাদি । শজ্যাবেশ 
ন্বিনিধ ; মুখ্যু ও. গৌণ । মুখা, যাক্ষাৎ 
শঞ্কযবেশ। গৌণ, আভান শক্তযাবেশ । 
ঈহাকে বিভূতি বলে। শক্যাবেশ 
অবতার বলিতেছেন, “ননকাদি” 

ইত্যাদি। ইহারা মুখ্য শক্ত্যাবেশ আব- 
তার। কে কোন্ শক্তি দ্বারা আবিষ্ট 
তাহা বলিতেছেন, “ ননকাদে) 
ইত্যাদি ॥ ১৪৩১৪ ॥ 

(২২১পা ) "জ্ঞানশক্যাদীতি |” 

শ্লেকের তাৎপর্য শ্লোকাথে প্রকাশ 

আছে। আবেশাবতার প্রমাণ শ্লেক।৬৩| 

(২২১ পা) “বিভৃতি'*ভাবাবেশ ॥? 

এই ১৪৫ পয়ারের ভাবার্থ নরল। 

“শৃক্তি ভাবাবেশে” স্থলে কোন পুথিতে 

পাঠ আছে ণশক্তযাতানাবেশেশ ইহা 

গৌণ শক্তযাবেশ ॥ ১৪৩ ॥ 
(২২১ পা) “যদৃবদিতি।” শোকের 

তাৎপর্য্য ধ্লোকার্ধে প্রকাশ আছে। 

“জগৎ ব্যাপিল” পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥৬৫। 

(২২১ পা) “অথবেতি 1” শ্লেকের 

টীকা ও বাঙ্গলা আদিব ১৯পৃষ্ঠায় দেখুন । 

“জগৎ” ইতি পষ।ব প্রমাণ শ্লেক ॥৬৪ ॥ 

(২২১ পা) “এইত কহিল.১**** 

নীলাক্রমে ॥” এঈ ১৪৩ পয়ারের ভাবার্থ। 

মহাপ্রত্ক আবেশাবতার বলিয়া শ্বয়ং 

রূপের অবতার বলিতেছেন, “বাল্য 

পৌগওু” ইত্ভাাদ। 
প্রীকষ্চের কৈশোর বয়স ধর্মী (বিশেষা বা 

নিত্য ) বালা ও পৌগণ্ড ধর্ম (বিশেষণ) তাহার 

বিচার গুন অর্থাং উহ! কিরূপে নিতা হয়, তাহ্! 

শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণ বখন প্রকটলীল। করিতে 

উচ্ছ1! করেন, তখন প্রথমে মাত ও পিহাদি ভক্ত- 

গণকে গ্রকট করাইয়া! পরে নিজে প্রকট হন। 

নিদর্শনন্বন্ূপ খগবেদের তৃতীয় অষ্টকের তৃতীয় 

অধ্যায় দেখুন, 
“ও মাত চ যত্র ছুহিত| চ ধেনু সবর্ৃথে 

ধাপয়তে সমীচী। খতেনম্ত তে সর্দি তমীলে 

ইন্তর্মহদেবানামন্তুত্বমেকম্ ॥” 

যত্র মাত। (যন্ত্র শ্রীগোকুলে মাঁত। শ্রীবশোদ ) 

হত্র দুহিত (গোকুলে যোগমায়৷ জাতা ) ধেনু 

(গাবৌ জগতঃ প্রীণরিৌ ) সমীচী (পরস্পরং 

সঙ্গতে সত্যো) ধাপয়তে (অন্যোন্যং) পার্স্সৈতে 



২৪ ভ্রীপ্ীচৈতন্যচরিতামৃত। [ বিংশ পরিচ্ছেদ। 

ছুপ্ধং, রোহিনী যশোর্দেতি বা) সবছঘে (সবরঃ পাদাদ্যবয়বেষু ) প্রৃতিতিষ্টামি আত্মন্ ( আত্মনি 

্বয়ন্ত শীরপয়ন্ত রসন্ত দোগ)) খতন্ত (সত্যস্ত | চিত্তে) প্রাণেষু পুষ্টে ( তবগবপ্তকি যুক্ত পৃষ্টিমার্গে 

ধনহ্ বা ) সদসি (স্থানে শ্রীনন্দাপয়ে ) তম্। চ) প্রতিতিষ্ঠামি দাাবাপৃথিব্যোঃ গ্রতিতিষ্টামি 

( শ্রীযশোদোংসগগলালিতং শ্রীরষ্ণম্ ) ঈলে | যজ্ঞে ( মদীয়ারাধনাখ্যে মথে ) প্রতিতিষ্ঠামি 

( স্তোমি ) অন্তঃ ( শ্রীনদস্যান্তঃপুরে স্থিতং | (যর ভগবদ্ুকা মৎগ্রাপ্তর্থাং মদীয়ারাধনং কীর্ধনং 

প্রীরষ্ণং ) মহৎ (€ মহাত্তগ ) একং (মুখাং ) | কুর্বস্তি তরৈব বসামি) 

দেবানাম্ ( ইন্ত্দীনাং প্রাত্যর্থম্ ) অন্রত্বম্ 

( অস্যতি )। | 

দেবগথ বলিতেছেন, যে গোকুলে যশোদ!- 

গর্ত হইতে যোগমায়। ভগবতী জন্য গ্রহণ করিয়া- 

ছেন, যে স্থানে গাভিগণ পরম্পর মিলিত হইয়! 

শক ও বলরামকে ছুগ্ধ গ্রদান করিয়! পরিত্প্ধ 

করাইতেছেন, যে স্থানে ধশোদ। ও রোহিণী নিজ 

নিজ স্তনছুপ্ধ ঘর! উভয়কে পরিতৃপ্ব করাইতে- 

ছেন। সেই মাতৃক্রোড়শ্থ কৃষ্চ বলরামকে 

আমরা স্তর করি। যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আম- 

দিগকে পরিহূপ করাইবার জন্য ও দৈত্যগণকে 

বিনাশ কারতে নন্দীলয়ে উপস্থিত হইয়া যশোদ। 

ও রোঙিণী কর্তৃক সর্বাণ। লালিত হইতেছেন? 

সেই জননীঘ্বয়কে স্তব করি। এই মন্তার্থ দ্বারা 

ীকষেব 'মাতা। পিত। ও নিত্য পারিষদগণের 

ছাগে গ্রকট সিদ্ধ হইতেছে। 

তথাহি বহুর্বেদে বিংশাধ্যায়ে দশমমন্্ঃ__ 

“গু গ্রৃতিক্ষত্রে প্রতিতিষ্ঠামি রাষ্ট্রে প্রহাখেষু 

প্রতিতিষ্ঠামি গোষু। গ্রত্যঙ্গেবু প্রতিতিষ্টাম্যাস্মন্ 
প্রতি প্রাণেহু প্রতিতিষ্ঠামি পুষ্টে গ্রাতিদ্যানা 

পৃথিব্যোঃ গ্রুতিতিষ্ঠামি যজ্ঞ ॥” 

রক্কাদি দেবগণ যশোদ। ক্রোড়স্থ শ্রীকুষ্ঃকে 

স্তব করিলে, তিনি যে গ্রতিপ্রা বাক্য বলিয়া- 

ভিলেন; তাহ। এই মন্ত্রে উল্লিখিত ভষইয়াছে। 

'আমি ক্ষত্রিয় মধ্যে অবতীর্ণ হইয়ছি। ভক্তরা 

নদের রাঙগযে গোগণের রক্ষার্থ বা গোকুলে সম্প্রতি 

সর্ধদ! উপস্থিত থাকিব । যাহারা ভগবান ও 

ভগবদ্ুভের দাসত্ব স্বীকার করেন এরূপ বৈষ্ঃব- 

রাঞ্জো যুধিটঠিরের চতুরঙ্গিনীসৈন্যমধ্যে থাকিয়! 

সংরখ্যাদিকার্য্ে নিক্ত যুখাকিব। অথব| ভক্ত 

গণের গ্রাণমধ্যে সর্বদা মুগ্তিমান“রূপে বাস 

করিয়া, তাঁহাদের সর্বত্র পভুত্ব প্রকাশ করাইব। 

ভক্তিপথ প্রদর্শক ভক্তগণের নিকট সর্ব! বাম 

করিব। নর্গন্ত ও মর্তযস্থ ভক্তবৃন্দ আমার কৃপা" 

প্রাপ্তি কামনায় যে যে স্তানে আমার উপাসন!- 

লক্ষণ কীর্ডন করিবেন, সেই সেই স্থানে আ'ম 

সর্বদা বস কারধ। 

তথাহি অধর্বগংহিতার দ্বিতীয় গ্রপাঠকে পঞ্চ" 

মান্নাকে, 

শ্নক্তং জাতীভৌষধে রামে কৃষেণ অগিরি চ।” 

(ছে) ওঁধদে ( বৈষ্বদাহশমনি যোগমায়ে ) 

নক্তং ( রাত্রৌ। ) রামে ( বলরামে ) কষে (৮ 

্াছুর্জতে সতি ) ত্বং জাত! আসি ( ভবদি) 

অসিক্ি ( অসিকী অবৃদ্ধ। তরুনাত ) 

(হ₹রিং গ্রতিজ্ঞাং করোতি অহং সর্বেশ্বরঃ) 

গুতিক্ষত্রে (ক্ষত্রয়ভাতো ) প্রতিতিষ্ঠ)ম । প্রতিষ্ঠা 

যুজে। ভবামি ) রাষ্ট্রে ( ভগবস্তাগঝতাচাধ্য 

'কৈস্বর্/ঃরতস্য রাজঃ হুধিঠিরস্য, নন্দসা চ প্রীবৈষঃব- 

রাঞ ) গ্রত্যন্বেযু ( পূর্বোক্ত রাজ্ঞঃ অশ্বকার্যোযু 

ফারপ্যাদিযু, লর্বদ। ) গোধু (গবাং সযুদ্েযু বা 

গোকুলেপু লর্ষদা ) প্রতিতিষ্ঠামি - প্রাঙালেযু 

( টববরাক্চশতরবিনীদেনাক যঙ্ধ। কাদেযু-ক্ষর" 

হে বৈষ্ণবদাহশসনি যোগমায়ে, শ্রীবলরাম ও 

শ্ীরের প্রাহূর্ভাবের পর, তুমি তাহাদের তরণী 

অন্থজা হইয়া াদর্ততত হইয়াছিলে। ইত্যাদি 

গ্রমাণে প্বং রূপারতারের সিদ্ধ হইল ॥ ১৪৬ 

(২২১ পা) *বর্ল ইতি ” গ্লোকের 



সধালীল!। ] 

তাৎপর্যা শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 
“বাল্য পৌগণ্ড* পয়ার প্রমাণ খ্রোক ॥৬৬। 

(২২২ পা) “পৃতনাদ্দির **...ক্রমে 

ক্রমে ফিরে ॥* এই ১৪৭ হইতে ১৪৯পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার্থ। 

যাহ! সকল কালে থাকে তাহ! নিত্য, যাহ! 

থাকে না তাহা অনিত্য। অতএব বালা ও 

গৌগণ্ড সকল কালে ন! থাকায় উহ! অনিত্য এবং 
তাংকালিক লীলাও সুতরাং অনিত্য হইয়! 
গড়িতেছে ; এরূপ আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন, 

বাল্য ও পৌগগ্ুকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিলে 
লীগ! নিতা হয়। মহাগ্রতু ইহা! বলিলেন। 

এ লীলা কিরপে নিত্য ভাহ। 
দেখাইতেছ্ধেন, “পুতনাদির” ইত্যাদি 

“নিগম পুরাণ” ইত্যন্ত। এইমত সব 

লীল1 ইত্যাদি গঙ্গার জোত যেমন 
অবিছিন্ন, তদ্রপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মা 
জীরুষেের পৃতনাদি বধ জীল। ক্রমে ক্রমে 

গ্রকট হওয়াতে লীল। আবছিন্ন হইল ; 

অুৃতরাং নিত্য । বিছিন্ন বস্তমকল কালে 

থাকে না, কিন্তু অবিছিন্ন বস্তনঝল 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাঁবার্ঘ। | ২৪১ 

কালে থাকে । অতএব শিতা। তাহার 
উদ|হরন দিতেছেন, “জ্যোতিশ্ক্তে 
ইত্যাদি। অপ্তদ্বীপান্ধুধি,  অপ্তদীপ 
মমুদ্র ॥ ১৪৭--১৪৯॥ 

(২২২ পা) “মওরা শত-"'পুণতর ॥* *? 
এই ১৪০ ও ১৫১পয়ারের ভাখার্থ সরল । 
পুরৈর্বর্ধ্য, অখিলগুণ ॥ ১৫০।১৪১ ॥ 

(২২২ পা) “হিং পুর্ণতম ইতি ।* 
শ্লোকের তাত্পর্যা শ্লোকার্থে গাকাশ 
আছে। 'ত্রজে কষ” পয়ার ঞমাণ এই 
তিনটি শ্লোক ॥ ৬৭--৬৯ ॥ 

(২২২ পা) “এক কৃষঃ,.****দিগ, 
দরখন ॥” এই ১৪২ পয়রের ভাবার্ধ 
গরল | ন্বরূপ, মুখা প্রাকাশ। স্বরূপ" 

বিচ।র স্ব়ংরূপাবতারের বিচার । ইহার, 
স্বরংরূপের ॥ ১৫২ ॥ 

(২২৩ পা) ইহ] যেই...কুষদাম ॥ 
এই ১৫৩ পয়রের ভাবার্থ এন । ইক, 
শরীরের ন্বয়ংরূপাবত।র, 'লীলাবততা+ 
রাদি। তার, শ্রবণকারির | ১৫৩ | 

ইতি মধ্যলীলায়াং বিংশপরিচ্ছ্েদে সুযোধিনী ॥ ২* ॥ 

একবিংশ পরিচ্ছেদ । 

*5) 62৫. 

(২২৩ প1) "অগত্যেকগতিমিতি 1” র্ব্য ও« মাধূর্যাতত্ব উপদেশ কয়েন। অতএব 

শলোকের তাৎপর্য শ্লটোকার্থে প্রকাশ 

আছে। 

শরীরের স্বরূপ নির্ণয় করিয়। এই পরিচ্ছেদে ঠাহায় 

ব্য ও মাধুধ্যতত বলিতেছেন। এশ্বধ্য ও মাধুর্ধয 
পূর্ব পরিচ্ছেদে বষ্ঠ প্লোকে গ্রন্থকার বলিয়া- | অনন্ত বলিয়া, এখানে!তাছার কিঞিৎ বলিবেন। 

ছে, মহাপ্রভু লনাতনকে শ্রফ শরূগ, তি, | শ্রীকফের এই এ্বধ্য ও মাধুধুহক বা! লীলা, 



৯৪২ শ্রীপ্ীচৈতগ্যচরিতাখৃত। [ একবিংশ পরিচ্ছো!। 

আলোচনার তাহার সর্বেশ্বরত্বও সিদ্ধ হইবে। 

যদ বল, ভ্ীক্। সর্বেশ্বর হইলে, জগতে তাহার 
অবতরণের প্রয়োজন কি? তছ্ত্তর,। ৩োহার 

অবতরণে মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয় এই ত্রিবিধ লোকই 
তৎপরায়ণ হুইয়া তীর দসালাতে সনর্থ হয়েন 

বিষগিগণ শ্রবণন্খদজ্ঞ।নে তাহার লীলার আলো" 

চনাক়্ ক্রমশঃ তৎপরারণ হইয়। তধীয় দাস্তাধর্ম লাভ 

করেন। মুযুক্ষগণও ভবৌবধজ্ঞানে লীলার 
আলোচনার দাস গ্রাণ্ত হন। মুক্তপুরষগণের 

মধ্যে জ্ঞানিগণ আনন্দদ।য়কজ্ঞানে তদীয় লীল।র 

অলে।চনায় ক্রেমশঃ মমতাল।ভে ক্ৃতার্থ হন এবং 

ভক্তগণ দুস্ত্যজজ্ঞানে উহার আলোচনায় উত্তরোত্তর 

অধিকতর আনন্গলাভে কৃতার্থ হন। তাহার 

অবতার নিখিল বিশ্বের আকর্ষক। বিশেষতঃ 

তাহার নরলীলা মধুর। হইতেও স্থ্মধুর। তিনি 
বাল্যলীলাম্ বালক্রীড়া দ্বার! সর্বপ্রাণিমনোহর 

শ্রকৃত বালক। পৌগণ্ড ও কৈশোর লীলাও 

তদ্রপ চিত্তাকর্ষক। তাহার লকললীণ।ই মধুর 

এবং আননময়। প্রীরুষ্ণের অবতার এঁতিহাসি ক 

রহসা, গল্প নছে। তিণি মনুষ্যনাটটা [শ্বরঙ্গে 

অবভীর্ঘ হইগ্ নিজপীল| প্রচার করেন। শ্রীকৃষ্ণ 

যখন মগুষ্যন/ট্যে জগতে অবতীর্ণ হন) তখন 

কাহার পার্ধদবর্ণও স্কাহার ন্যায় মনুষ্যনাট্য 

স্বীকার করিয়! হর অবতরণের পুর্বে ও পরে 

জগতে অবন্তরণ করেন। তাহার পার্যধগণের 

অবতারে একটি ঘোরতর স*গ্রাম হয়) কারণ, 

তদ্দেষি অন্ুরগণেরও তীয় পার্যদের নায় জগতে 

আবির্ভাব শ্রুত হয়। পার্ধদগণ জ্ঞানভক্তির 

প্রচার দ্বারা! ধণ্ন্থাপনে সাক্ষাৎ সহায় হল। 

অতএব ইহার! মিত্রপক্ম। অন্থরগণ উল্ত কাধ্যের 

বাধ! উৎপাদন কারয়। ধর্মস্কাপনের গরম্পরায 

সহায় হন। অতএব ইহার! জরিপক্ষ। উভয় 

পক্ষের একসময়ে আববর্ভাবে সুরানুর যুদ্ধ অনিবাধ্য 

হুতর়াং ইহ্ণতে মানবলীলার উপসংহার দৃষ্ট হয়। 
মামবলীধার, উপমংহায়' হইলেও, লীলার পরি- 

£€ 

সমাপ্তি হয় ন!) অগ্রকটে অনস্ত প্রকাশে দেব. 

লীল। হয়। কারণ, শ্রীকঞ্চের নাম, ক্নূপ, গুণ ও 

লীল। প্রভৃতি সকলই নিত্য। আধর্বনোপ- 
নিবদে উক্ত হইয়াছে, 

“গোকুলাথ্যে মাথুবমণ্ডলে বুন্দাবনমধো 

সহত্রদলপন্মমধ্যে কল্পতরোযূলে অষ্টলকেশরে 
গোবিন্দোহপি শ্ামঃ পীতান্বরে। ব্বিভুজো। মমুব- 

পিগুশিরে! বেণুবেত্রহস্তে। নিগুণঃ স গুণঃ নিরা কারঃ 

সাকারো নিরীহঃ সচেহো! বিরাজতে | দ্বধে পার্থে 

চন্্রাবলী রাধিকা চেতি। যন্তা অংশে লক্ষমী- 

দুর্মার্দিকা শক্তিরিতি। অগ্রে চ তগ্যাদ্যাপ্রকতী 

রাধিকা নিত্য নিগুণসর্বালক্কারশোতিত| গ্রমন্নী- 

শেষলাবণ্যন্ুন্নরীতি |” 

মাথুবমগুলে গোকুল নামক বৃন্দাবনে সহঅ- 

দলপদ্মমধ্যে কল্বৃক্ষমূলে অষ্টদকেশরে শ্ামবর্ণ 

পীতাগ্চর, দ্রিভুজ, মযুরপিঞ্ুধারী, বেণুবেত্রধারী, 

প্রককৃতগুণ ও উপাদানজ শরীর রহিত, নিখিল 
অপ্রারুতগ্ডণ ও দেহ বিশি্ এবং লীলাময় 

গোখিন্দ নিতাই খিরাঞ্জিত। ধাহাদের অংশে 

গঙ্গা ও হুর্গা্দি শক্তিগণ প্রকাশ গান॥ সেই 

রাধিকা ও চন্দ্রাবলী গোশিনের উভয় পার্খে 

রহিয়াছেন। নিত্য সমস্ত অগ্রাকত গুএবপ 

অলঙ্কারে শোভিতা, প্রলন্নী ও অখেষ লাবণ্য" 

হ্ন্দরী গোবিন্দের পর! প্রকৃতী শ্রীবাধ! সম্মুখে 

বর্তমান। অতএব অগ্রকটে সর্বো্বর শীষের 

ধর্্যা ও মাধুধাময়ী লীল! নিত্য। শ্রীচৈতন্যকে 
প্রথম করিয়। শ্রীচৈতনারূপী শ্রীকৃষ্ণের সেই 
ধব্যমাধূর্্যতত্ব কিঞিৎ বলিব অর্থ/ৎ মহা প্রভূ যে, 
সনাতণকে প্রশ্্যয মাবুরধ্যতত্ব উপদেশ দেন, তাহ 

এই পরিচ্ছেদে হার কণামাত্র বণিব ॥ ১॥ 

(২২৩ প1) “জয় জয়*****'কে।ন 
ছ[র ॥” এই ১ ও ২পয়ারের ভাবার্থ | 

“য় জয়” পয়াঁর ছার! গ্রন্থকার মহা গ্রভূ। 
নিত্যানন্দ ও তত্তজগণকে গ্রপাম করিয়া, শ্বধ্য- 

মাধুর্যতব কণামাতর বলিবায় জন্য মহাপ্রভুর বাক্য 



মধ্যলীল! | ] 

দ্বার! বক্তব্য বিষয় আর্ত করিতেছেন, “সর্ব- 

শ্বরূপের" ইত্যাদি । মহাপ্রভু কহিলেন, সনাতন, 

শ্রবণ কর, পূর্বে যে সব শ্বরূপের অর্থাৎ অবতারের 

কথ! বলিয়াছি, পরব্যোম ধামে, তাহাদের বাস। 

নিত্যধাম গোলক ও পরব্যোম তেদে দ্বিবিধ। 

গোলকের নামান্তর কৃষ্ণলোক। ছ্রকা, মথুব! 
ও গোকুল এই তিনরূপে রুষ্ণলোকের অবস্থিতি। 

কৃষ্ণলোক পন্মের কর্দিকাস্থানীয়্ এবং পব্যোম 

উহার দণ (প্র) স্থানীয়। সেই পরখ্যোমে 

পৃথক্ পৃথক অবতারের পৃথক্ পৃথক্ বৈকুঠ আছে। 

অবতার অনন্ত বলিয়া, তাহাদের ধাম বৈকুও 

অনস্ত। অতএব উহ! নির্ণয় কর যায় ন|। 

তক্তগণ ভক্তিভাধিত অন্তরে পরব্যোমকে পদ্মের 

দলরূপে দর্শন করেন। উহ! ভক্তগণ কর্তৃক দৃশ্য 

হইলেও, পরিচ্ছিন্ন নহে। ভক্তগণ কর্তৃক দৃষ্ট 

গরব্যোমের বিস্তার বলিতে, বৈকুগ্ঠের বিস্তার 

বলিতেছেন, 

*মত অহআযুত* ইতি । আনন্দ 

চিগ্নয়, ব্যাপক ও ষড়েশ্র্য্য পুর্ণ অনন্ত 

বৈক্ু্ঠ ধাহার এক শ্থানে থাকে, সেই 

পরব্যোমের বর্ণনা! অমস্তব। পরব্যোমের 

কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া কঞ্চলোকের 

কিঞিৎ বর্ণণা করিতেছেন, অন্- 

বৈকুষ্ঠ* ইত্যাদি। কণিকার, কণিকাতে। 
এই মত, পুর্বোক্ত গরকারে অর্থাৎ বাহার 

ধাম ও পারিষদ ষড়েশ্ব্যাপূর্ণ, তাহার 
অবতারও ষড়েশ্বরধ্য পূর্ণ। ব্রন্ষাঃ শিব, 

ও অনন্ত নাহার অবতারগণের অন্ত পান 

না, ছার জীব কিরপে তাহার অন্ত 

পাইবে? অর্থাৎ পায় না ॥ ১।২॥ 

(২২৩পা ) “কো বেতীতি।” 
গ্লোকের তাৎপর্যা গ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে । .ব্রক্ষা ও শিবাদি যে, ীকুষণ- 

শে্লোকের ও পয়ারের ভাবার্ধ। 
রপারাররাররারাররররারারররারাররারারিররিরারররারাররররচনা 

২৪৩ 

বতারগণের অন্ত পান না, ব্রঙ্া কতৃক 

উক্ত শ্লোক দ্বারা তাহা দেখা ইতে- 

ছেন। “এই মত” ইত্যাদি পরাব ঞমাণ 

শলোক। 

শ্রীরুঞ্ণকে ব্রহ্মা কহিলেন, হে তৃমন্ অর্থাৎ 

্মপরিছির । আপনার তত্ব ও লীগ! আগনি 

বাঠীত অন্যে কে জানে? অর্থাৎ কেহ জানে 

ন।। অপারছিশ্ন বস্ত্র ব্যাখ্যা অসস্তভব বলিয়া 

বেদ্ও মুকের ন্যায় আপনার কোন অর্থ বলিতে 

পারে না এবং পরিছিম্ন বেদে আপনার একদেশে 

অবস্থাণ করায়, আপনাকে জানেন না। হে 

ভগবন্ মর্গাৎ সর্বোরধ্যযুক্ত, তোমা হইতে নন 
শক্তিসুক্ধ আমি (বরঙ্গা ) ও শিবার্দি, সর্ববশধ্যাযুক 
আপনাকে যখন বিশেষরপে জানিতে পারি নাঃ 

তখন পামরগণ আপনাকে কিরূপে জানিবে ? 

হে পরাস্মন্ অর্থাৎ সর্কান্তর্ধামিন্, আপনি সকলের 

হৃদয়ে অতি গোপনভাবে বাস করেন বণিয়া 

আপনার অংশ জীবও আপনাকে সম্পূর্ণরূপে 

জানিতে পারে না। হে যোগেশ্বর অর্থাৎ ছুর্ঘট" 

ঘটনসমর্থথ আপনি অসম্ভবকেও সম্তব করেন" 

বলিয়া, আপনার তত্ব ছূর্গম। আরও সমুদ্রের 

তরঙ্গ যেমন বুদ্ধির অগমা, ত্রুপ আপনার লীলা 

কোথায়, কিরূপে, কোন সময়ে। বা কত প্রকারে 

প্রকাশ পায় তাহাও বুদ্ধি অগোচর। কারণ? 

আপনি সচ্চিদানন্দবিলাপব্ূপ নিজশক্কিকে বিস্তার 

করিয়। লীলা! করেন। অতএব দেই অবতার” 
গণের লীলা) কে জানিতে পারে? আপনি যদি 

নিজশক্তিকে বিস্তার না! করিয়! ক্রীড়। করেন? 

তবেই আপনার তর্থ ও লীলা জান! যায়ঃ নচেৎ 

প্র লীল! জানিতে কেহই সমর্থ নহে। অতএব. 

আপনার তত্ব আপনিই'জানেন। সেই তত্বোপ- 

দেশের জন) আপনিই অবতীর্ণ হন ॥ ২৪ 

(২২৪ পা) “এই মত'**্যার অন্ত ॥ 

এই ৩ পয়ারের ভাবার্খ। এইমত অর্থাৎ 



২৪৪ 

আরুফেের যেমন রূপ ও লীলা "অনন্ত, 

তদ্রুপ তাহার এদ্গ4ও অনন্ত ॥ ৩॥ 

(২২৪পা ) “গুণাত্বন ইতি ।" 

শ্লোকের তাত্পধ্য শ্রোকার্থে প্রকাশ 

আছে। “এই গত কষের” পয়ার গ্রমাণ 

শ্লোক । 

্্ধা কহিলেন, হে শ্রাকষ্চ! আপনার গুণ 

মকলের মাহায্মা ও সংখ্যা (নরূপন কফারতে কে 

সমর্থ হস? অর্থাৎ কেহই শমর্থ নহেন। তাহার 

কারণ, এই জগতের জীবগণের মঙ্গলনিমিত্ত, 

আপন অনতীণ হইয়া, তাহাধের পন্য আপনার 

গুণসকলকে প্রকট করেন। যে গুণে যে জীবের 

যেরূপ হিত হয়, জীবের জন্য তদ্রপ গুণ প্রকট 

হয়। দেবমনুষ্য।দি অবস্থভেদে জীব অনন্ত এবং 

তাহাদের শ্বতাবও অনস্ত; সুষ্ঠরাং জীবগণের 

অন্ত বিবিধ প্রকারে প্রকটিত আপনার গুণও 

অনস্ত। অতএব দেশকালাদ ছারা অপারচ্ছিন 

নিজলোকে বিছরণশীল আপনার পরম অনন্ত 

গুণগণের গণনা অনস্তব। যদিও পার্থিব পরমাণু 

' অনস্তঃ তথাপি শ্ীযঙবর্ষণাদি পুরুষগণের জ্ঞানের 

সবার! পণিচ্ছন্ন ব্রহ্মাণ্ডের পরমাণু, হিনকন! ও 

, নক্ষত্র নকলের 'গণন। সম্ভব হুয়। ধাহএ রোম- 

কুপে পরমাণু প্রমাণ অনস্তকোটি ব্রন্ধাণ্ড যাতায়াত 

করিতেছে, সেই সর্বাংশী, মহাপুরুষ আপনার 

গুণ সমুহের গণন] কিরূপে সম্ভব হয়? অতএব 

আপনার গুণ সকল অতি ছূর্বোধ। ইহ] প্রকৃত 

গুপ হইলে আমাদের ( ব্রহ্মাদির ) ছুর্বেধ 

হইত না। আপনার গুণগণ অগ্রাকৃত বলিয়া 

ভীনস্কর্ষণ[ দিও ছূর্বোধ হইয়াছে ॥ ৩॥ 

(২২৪ পা) “ক্রক্মাদি-**গণন ॥* এই 
৪পয়ারের ভাবার্থ সরল। ব্রহ্ম।দি বনু, 
্রদ্মাদি বছ মুনিগণ ॥ ৪ ॥ 

(২২৪ পা) “নান্তং বিদামীতি।” 

প্লোকের তাৎপর্ধয শ্লোকার্ধে প্রকাশ 

ভ্রীীচৈতশ্থচরিভামতত | [ একবিংশ পরিচ্ছে | 

আছে। 'ত্রহ্মাদি বছু" পয়ার গুম।ণ, 

এই ক্লোক। মায়িক ও অমায়িক উভয়- 

বিধ শক্তিবিশিষ্ট শ্রীরুষ্ের গুণ অনম্ত 

হেতু উহার বর্ণন অসম্ভব ॥ ৪ ॥ 

(২২৪ প1) “সেহো। রন্***মতৃষ্ক ॥" 

এই ৫পয়ারের ভাবার্থ। সেহে রহ 

অর্থ[ৎ ব্রক্জা, অনন্ত, শিব ও সনকাদি 

দূরে থাকুক সর্নজ্ঞ শ্রীরুষ্ণ নিজগুণের 

অন্ত না পাইয়া, উহার অন্ত জানিতে 

তৃষিত হন ॥ ৫ | 

(২২৪ পা) “ছ্যপতয় এবেতি 1৮ 

র্োকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। এনেহে। রছ"* পয়ার প্রমাণ 

শ্লাক। ূ 

পনিজগুণের অস্ত না পায়” ইহার প্রমাণ 
পন যমুরস্তমনস্ততয়া। ত্বমপি” ইত্তি। যদি বল, 

শীরুষ্ণ যদি নিজ গুণের অস্ত ন| পান, তাহ! হইলে 

শ্রীকৃষ্ণের সর্বজ্ঞতার হানি হয়; তহৃত্তরে 

ব'লতেছেন, “্যণস্তরাগুনিচয়া ইত্যাদি ॥ ৫ ॥ 

(২২৭ পা) “মেহে। রহু***তার এক 

[বন্দু ॥ এই ৬ হইতে ৮ পধ্যন্ত পয়রের 

ভাবার্থ সরল? সেহো রছু অর্থাৎ এ 

কথাও ত্যাগ ফর । শীকুষ্থ ব্রজে অবতরণ 

করিলে, যদি তাহার সেই অবতারলীল! 

বিচার করিতে ইচ্ছা করা যায়, তবে 

মন এ লীলার বা গুণের অন্ত পায় 

না। তাহার কারণ দেখাইতেছেন।_- 
প্রাকৃতাগ্রাকৃত” ইত্যাদি । প্রাক্তা- 

গাকৃত সৃষ্ট কি, তাহা বলিতেছেন, 
“অনন্ত বৈকু্ঠ” ইত্যাদি । এমত. এরূপ 

সৃষ্টি। হয় অবধৃত, উদাদীন্য অবলগত্বন 
করে। 'পাকৃত সৃষ্টি'কি, তাহা বলিতে- 



মধালীলা।] 

ছেন, “কুঞ্চবৎনৈরসংখ্যাতৈঃ* ইত্যাদি । 

অর্থাৎ অসধখ্য শ্রীরুষ্ণের গোবৎসের 

নহিত | শ্রীরুষ্ণ যখন ব্রহ্মার মোহনার্থ 
অনংখ্য গোধন ও গোপবালক ; এবং 

তাহাদের বননভূষণার্দি ঘমন্তই স্বয়ং 

রচনা করিয়া ব্র্জাকে এ কল আবার 

চতুভুর্জ নারায়ণের আকারে দর্শন 

করাইয়াছিলেনঃ তখন ব্রহ্গা মোহিত 

হইয়। বহু গুতির পর বলেন, “যে কছে 

রুষ্ণের নৈভব* ইত্যাদি। বাখনোগমা, 

বাকা ও মনের বিষয়। তার, অস্থতরূপ 

বৈভব সমুদ্রের ॥ ৬-৮॥ 
(২২৫ পা) “জানন্ত এবেতি।" 

শ্লোকের তাতপয্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। “যে কহে কৃষ্ণের” ইত্যাদি 

পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৬॥ 

(২২৫ পা) ণকুষ্জের মহিমা**১****ত, 

ব্যাখ্যানে ॥” এই ৯ ও ১০ পয়ারেব 

ভাবার্থ। “বছু" স্থানে “রু* পাঠ 

হইবে। গ্রীরুষফের মহিম।র কথাও 

পরিত্যাগ কর। কেননা, মেই মহিমা 

কেজানিবে? অর্থাৎ কেহই জানিতে 

পারে না। রবন্দাবনভূমির আশ্চর্য 

বিভুত্ব দেখ। “ষে।লক্রেশ" ইত্যাদি। 
শান্ত্র বলেন, বৃন্দাবন যোলক্রোশ ভূমি। 

সেই যোলক্রোশ বুন্দাবনের একদেশে অসংখ্য 

পৈকুষ্ঠ ও ব্রদ্া্ড প্রকাশ পাইয়াছিল। অতএব 

কের, অনস্ত প্রধ্ধ্য। সেই জনভ্ত এব 
সমৃদ্রের কণামাত্। বলিলাম। এইরূপে বলিতে 

বলিতে মহা প্রভুর এখবধ্য-সাগর ক্ফ,রিত হওয়ায়, 
তাহাতে তীার মন ও ইন্িগ্াদি ডূবিষ়্া গেল এবং 

ভাখবতের 'প্লোক একটি পাঠ করিয়া! দিজেই- 
ৃ নারির নি ০০ 

1 বসভিরনর্ধদী তৃতীয়) তীয় ও অধর” ২১১, 158 ১ 1 %: 1; 
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গ * দর্ঘ বসির ৪1১1: 

মোকের ও পয়ায়ের ভাঁবার্থ। ২৪৫৪ 

(২২৬প।) “ম্বয়স্বাম্যাতিশয় ইতি” 

শ্লেরকের তাৎপর্য গ্রন্থেই বলা হইতেছে। 

মহাপ্রভুর যে, ভাগবতের ক্লোক পাঠ 
করেন, তাহ! এই শ্লোক । পরে ইহার 

তাৎ্পর্যা বলিতেছেন ॥ ৭॥ 

(২২১ পা) “পরম *** নাঁহি আন। 

এই ১১ পয়ারের ভাবার্থ মরল। 

স্বয়মিতি।' শ্লোকোক্ত “অমাম্যাতিশয়ঃ* 

পদের অর্থ করিতেছেন। “পরম ঈশ্বর 

রুষণ” ইত্যাদি ॥ ১১ ॥ 

(২২৬ পা) “উশ্বর" ঈতি। শ্লে।কের 

টীকা ও বাঙ্গলা! আদির ২৫ পৃষ্ঠায় এবং 
তাশ্পর্যয ভাবার্ধে ৭১পৃষ্ঠায় দেখুন । পরম 

ঈশ্বর পয়ার প্রমাণ শ্লোক | ৮ ॥ 

(২২৬ পা) ব্রহ্মা *** অধীশ্বর ১২ 

পয়ারের ভাবার্থ। “শ্বয়মিতি" গ্লোকোক্ত 

“ব্রযধীশঃ' পদের অর্থ করিতেছেন,“ব্রহ্গা 

বিষুঃ' ইতি ব্রন্ষা, বিধুঃ ও শিব সৃষ্ট্যার্দি- " 
কার্ষেোর ঈখর হইয়াও, বাহার আজ্ঞ1- 

কাগী, মেই গ্ীরুষ্ই ত্র্যধীশ ॥'১২॥ 

৫২৯ পা)প্নৃজামিতী প্লোকের ঢীক। 
ও বাঙ্গলা মধ্যের ২১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন । 

ব্্মা ও শিব যে আজ্ঞাকারী, তাহ! এই 
ক্লোকে প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৯॥ 

(২২১ পা) “এ সামান্য." অধীখ্বয় । 

এই ১৩ পয়ারের ভাবার্থ। এ গাঙান্য 

অর্থাৎ “বর্গ শিব” ইতি পূর্বা পয়ারে 

যে ত্র্যধীশের অর্থ করিয়াছি, তাহা".. 

সমান্ত অর্থ; অন্য অর্থ শ্রবণ কর।” 

“জগৎ.কারণ” ইত্যাদি ।' গুল, পপ ও 



৪  সীতিটোসাতরিভাগৃগ'।.. [ একবিশে পরিচ্ছদ 
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ই তিন পুরুষ জগতের ঈশ্বর হইয়াও | তাহার তলে মহছেশধাম, তাহার তলে 
রাহার অংশ, সেই শ্ীকষই ত্র্যধীশ্বর ॥১৩ 

( ২২৬ পা )“যপোকেতি। শ্লোকের 

নিন) ও বাঙলা আদির ৬৪ পৃষ্ঠার। 

দেখুন । ভীকুষের অংখ তিন পুরুষ, এই 

(কে ভহাই প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ১০ ॥ 

( ২২৬) “এই অর্থ ... লীলাসার ॥ 

“এই ১৪ পয়ারের ভাবার্থ। এই অর্থ 
বাহ্ অর্থাৎ এই যে অর্থ করিলাম, 
তাহাও বাহা। গুঢ় অর্থ শ্রবণ কর। 
ব্রধীশের গৃট় অর্থ বলিতেছেন “তিন 
আবার" ইত্যাদি । গোলোক রন্দাঁবন 

জীকষ্ণের মাধূর্যাময় অন্তঃপুর। সেই 

অন্তঃপুরে পিতা, মাতা ও বন্ধুগণ, 

হযোগমায়ারপ দাসী এবং মধুর রাসাদি- 
লীলাসকল বিরাজ করেন। মেই অস্তঃপুর 
অনন্ত এন্বর্যা ও মাধুর্য্ের ভাগ্ডার ॥ ১৪॥ 

(২২৬ পা) “করুণেতি” শ্লোকের 

তাৎপর্যয শ্সোকার্থে প্রকাশ আছে। 

'মধুরৈষ্বর্যযামাধুর্য'পয়াব গ্রমাণ মো ক।১১॥ 

(২২৭ পা) “তার তলে *”" আছে 

ভরি। “এই ১৪ পয়ারের ভাবা” 
মেই অন্তঃপুরের তলে পরব্যোম নামক 

মধ্যম আবাস অর্থাৎ বৈঠকখানা 

'রাড়ী। দেই মধ্যম আবাম গ্রারুষ্ের 

ষড়েশ্বর্যের ভাণ্ডার এবং সেখানে 
অনন্ত বৈকুষ্ঠ ও বৈনুঠপার্মদগণ বিরাজ 
রক রন ॥১৫॥ 

(২২৭ পা) “গ্মোবেচকনাগীতি 
পরের তাৎপর্য) .. কাধ রশ 

৭ 

রি চা (৫ রা ১ । 

১ (1177 কারে ঈররুব্রাে। 1 ্ কব চ রে থে 
ষ্ঠ ৬ ৯ রি 1 রে ০ 24887 রঃ রি রা চে ৭ টু টু খা শি ম্ঞ 

দেবী'ধাম ; ইহাই এই গ্লোকে প্রতিপন্ন 
করিলেন | ১২॥ 

(২২৭পা )"প্রধানেতি।” গ্লোকের 
তাৎপর্ধ্য 'ক্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 
দেবী-ধাম শ্ীকষ্ণের বহির্বটী। দেবী- 
ধামই ব্রন্মাণ্ড ব প্রকৃতি বা পাদ বিভূতি। 
শ্লোকের অর্থ পরে বলিতেছেন ॥১৩।১৪ 

(২২৭ পা)“তার তলে""*অভিধান ৃ 

“এই ১৬ ও ১৭ ভাবার্থ। পরব্যোমের 
তলে বিরজার পরে ব্রহ্মাগ্ডই বাহাবাস 
( বহির্বাটি) ইহার অধীশ্বরী গ্রাকুত- 
মম্পদ্রপা জগন্লক্ষী। মায়া তাহার 
দানী। এই স্থানে জীবগণ বান 
করেন। এ তিন ধাম অর্থাৎ হরিধাম 
মহেশধাম ও দেবীধাম ইহার প্রীুষ 
অধীশ্বর বলিয়া ব্র্যধীশ্বর । গোলোক ও 
পরব্যোম প্ররুতির পর বলিয়৷ উহ। 
ত্রিপাদবিভুতি। মায়িক বিভূতির এক 
পাদ নাম 1১৬।১৭। 

(২২৮ পা) “শত্রপাদিতি। ক্গোকের 
ত।ৎপর্যয শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 
ত্রিপাদ বিভুতি ও পাদবিভুতি পয়ার 
প্রমাণ ম্লোক (১৫ | 

(২২৮ পা) “ত্রপাদ **" রুকেরে॥ 
এই ১৮ পয়ারের ভাবার্থ। স্্রীরুফের 
অরিপাদবিভূতি বাক্য ও মনের অগোচর। 
সেই জিপাদবিদুতির কথা, দুরে গাকুক, 
পারবিভুতিরই অন্ধ, পাওয়া বায় .না। 
পরিধশতয়ান মৌরজগন, শক জুঙ্কাও। 
মনঅন্যাও অগা তাক 



১ 

যধালীলা। |: মৌোকের গুপয়ারের ভাবাধ। ই৪৭ 
বক্ষাণ্ডেই একজন করিয়া সৃষ্টিকতী, | চীকা ও বাক্ষালা মধ্যের ২২৪ পৃষ্ঠায় 
পালনবর্ত। € সংহারবর্ডা আছেন । 

উ্ধার্দের সাধারণ নাম চিরলোকপাল, 
একপাদ,বিভভূতির বিস্তার বলিতেছেন, 
“একদিন ইতি আদি “নাহি পরিমাণ* 

ইত্যন্ত ॥ ১৮ 

(২২৮ পা) “কষ কহেন ... শশক 
রহিল।” ॥॥ এই ১৯ হইতে ২১ পয়ার 

পর্যান্ত ভাবার্থ সরল। দশবিশশত 

ইত্যাদি কোন ব্রহ্মার দশ মুখ, কাঙার 
কুড়ি মুখ, কাহার একশত. কাহার এক 

হাজার, কাহার দশ হাজার, কাহার 
কোটী, কাহার অর্ব,দূ মুখ কোন ত্রন্মার 

মুখ গণনাতীত ॥ ইহাদের সহিত লক্ষ- 

কোটি বদনযুক্ত রুদ্রগণ ও লক্ষকোটি- 
নয়নমমন্বিত ইন্দ্রগণ আগিলেন। ফ|ফর, 
অত্যান্চর্যয ॥১৯---২১ ॥ 

(২২৮ পা) “আমি সব""*সে দেখিল" 
এই ২২ হইতে ২৪ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ 
মরল। দ্বারকাদি বিভূ অর্থাৎ দ্বারকাদি- 
ধাম যে ব্যাপক, এই তাহার প্রমাণ। 

উহা দেখাইন্তেছেন, “আমারি বরক্ষাণ্ডে 

ইতি। 
“একত্র মিলনে” এই পয়ারে সন্দেহ হইতে 

পাঢুর, আগত ব্রঙ্গাগণ বদি কে কাহাকেও ন| 

দেখিয়া থাকেন, তবে চতুর্থ ব্রহ্মা উহাদিগকে 
কিরুপে দেখেন? তদৃত্তর, শ্রীকষের ইচ্ছায় 
দেখেন? পূর্বে অর্থাৎ ব্রলীলার আপনা ফর্তৃক 
মোহিত ভইরা, যে সিষ্কান্ত করিয়াছিলাম, তাহ 
বক্ষে প্রেত্যক্চ করিপান। বঙ্গ পূর্বে যাহা 
নিশ্টয় -করিাছিলেন, তাহা গর গ্লোফে 
বলিস ৪২২০২ 1: 

১ ঠা 
নিন পিএ, 

রটাবানধো শর] 

দেখুন। “পুর্ষে আমি" পয়ার পরমাগ 
শ্লেক।॥ ১৬৪ 

(২২৯ পা) “কুষ কছে '* উমাণ॥ 
এই ২৫ ৪২৬পয়ারের ভাবার্থ সরল । 

জীন কর্তৃক আহ্থৃত ব্রদ্াগণের শত বা 
সহত্র বদন হইবার কারণ বলিতেছেন, 

“কৃষ্ণ কহে” ইত্যাদি । গ্রীরুষ্ণের পাদ- 
বিভূতির যখন পরিমাণ হয় না, তখন 
ত্রিপাদবিভূতি পরব্যোমের কে উমা 
( নির্ণয়) করে ॥২৫।২৬॥ 

(২২৯ পা) “তন্যাঃ পার ইতি ।* 
পরব্যোম যে ত্রিপাদবিভূতি, তৎ্গরমাণ 
এই গ্লোক॥ ১৭ | | 

(২২৯ পা) “তবে কৃষফ'**ভগবান্” 
এই ২৭ পয়ারের ভাবার্থ। ত্রাধীশ্বর়ের 
অন্য গৃঢ় অর্থ বলিতেছেন, এত্রিশব্দেতে 
ইত্যাদি। গ্োকুল, মথুরা ও দ্বারা- * 
বতীর যিনি অধীশ্বর, তিনি ত্রাধীশ্বর ৷ 
তিন ধাম তাহার ম্বরপৈশ্বরয্য' দ্বারা পুর্ণ 
অতএব শ্রীকৃষ্ণই ত্র্যধীশ্বর ॥২৭ ॥ 

(২২৯ পা) “পূর্ন উক্ত ** ফোক 
পর়িল॥” এই ২৮ হইতে ৩* পয়ার 
পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। ন্বয়মিতি।” 

সপ্তম প্লেকোক্ত লোকপালৈঃ কিরীটে- 
ত্যাদির* অর্থ বলিতেছেন, «পূর্ব উদ্ত|* 
ইত্যাদি। তাঁর .মুখি, মুকুটের মণি. 
ফ্লোকোক.. স্বারঙ্গ্যলন্্যাণ্ডেতির গর্দ 
রলিতেছেন; গনি চিচ্ছিক্ো" ইত্যাদি, 

এক লোক; হন্গভর্তয তি সায় সদা 

১২ পাঁট স্ব 



ভাৎপর্য)“রুষ্ের বতেক খেল ।* ইত্যাদি 

পয়রে ব্যক্ত হইবে ।১৮॥ 

(২২৯ পা) “কৃষ্ণের যত্তেক'*'লীলা 
ঠৈতে ॥* এই ৩১ ও ৩২ পয়ারের 

ভাবার্থ। ফ্লোকোক্“যন্র্ত্যলীলৌপয়িকং 
ইহার অর্থ করিতেছেন,*কুষ্ের যতেক” 

ইত্যাদি । 
বৈকুষ্ঠাদিতে গ্রীকফের যত কিছু লীল! বা স্বরূপ 

আছে, তন্মধ্যে বাল্যকৌমারা(দিব্ষয়মনুষ্যলীল|, 
লকললীলার শ্রেষ্ট! শ্রীকষের নরলীল! বৈকুঠা. 
দিতে নাই। অতএব ইহ! সর্বেতম। | ইহার 
কারণ, “যোগমায়।” ইতি পর পয়ারে বলিবেন। 

অথবা যে লীল! শ্রীকষ্ের বৈভবজ্ঞ ব্রহ্গাদিরও 

বিশ্ব উৎপাদন করেন। যিনি নরলীল! করেন, 

তাহার হ্বরূপ বলিতেছেন, প্নরবপু” ইতি। 
শ্রীকঞ্চের অন্যান্য বু মুণ্তি থাকিলেও, নয়ের 
ন্যায় দেহ তাহার নিজবপ। অতএব এরূপ 
সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীরুষ্ের এ নরদেছ, কিরূপ তাহ! 
বলিতেছেন, “গেরপবেশ” ইত্যাদি । বাহার দেহ 

 মন্থধ্যর ল্যার়, তাহার শীলাও তদ্রেপই হওয়। 
উচিত, এই হেতু বলিতেছেন, “নরলীল।” ইতি। 
নয়দেছের অনুরূপ নয়লীল। শ্রীরষের অনন্ত 
রূপ হইলেও, প্রধানতঃ তাহার দুইটি রূপ) 
একটি পরমেশ্বর রূপ, একটি মধুর রূপ। শ্্রীক* 
গরমেখররূণপে অভিক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র হন এবং 
অতি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ হন, ইত্যাদিকূপে 
তিনি অনস্তরূপে গ্রকাশ পান। এই রূপটি 
ধারণার অতীত। অর্জুন শ্রীকষ্ণের পরমেশ্বর 
রূপ দর্শন করিয়া ভীত হয়েন এবং সাহার প্রেমের 

সঙ্কোচ হয়। শ্রীকষের যে-পটি সামা, গক্তগণের 
আননাদায়ক, প্রেমবর্ধক এবং যাহাতে সৎ, চিৎ ও 
খনগোয় উৎকর্ষ, আছে, তাহাই ঈধুরদ্ধপ। 
রী ্ হ ইয়পটিই মধুয়য়প ছে, লনাতগ, 

: এইটার, কথা. অবণ- বর... ছে রা 

টপ্ীচৈতচ্ষচরিতায়ত [ একবিংশ পরিচ্ছেগ। 

“ইতি । যে মধুষ রূপের এক বিশু রাপ ভ্রিভূবনকে 

ডূবায় অর্থাৎ ব্রিভূধনের সম রীপকে পরাজয় করে 

এবং সর্ধ প্রাণির চিত্ত আকর্ষণ করে। 

শ্লোকোজ, “শ্বযোগমায়াবলং দর যত” ইহার 

অর্থ কারতেছেন, “যোগযায়।” ইতযাদি। 

শ্রীক্চের নরবপু যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহার কারণ 

বলিতেছেন, যোগমার়া ইতি । বিশুদ্ধসষ্ের 

পরিণাম স্বর্পভূত! চিচ্ছক্তি যোগমায়ার শক্তি 

অর্থাৎ সম্পূর্ণ সামার্থ লোকে দেখাইবার জন্য 
ত্গণের গ্রোপনীয় রর্স্বরূপ এই ্্মাধুর্যা- 
আক নররূপ নিতালীল! হইতে প্রকট করেন। 

ইহাতে নিত্যলীলার রূপটি যে ধ্িতুজজ নরবপু 

তাহ। গ্রতিপন্ন হইল। প্রীরুষ্ণ যে রূপে যোগমায়ার 

প্রভাব জগতকে দেখান, সেই রূপটি যেলামান্য 

বা লৌকিক নহে, পরস্ত আলৌকিক, তাহাও সিদ্ধ 
হইতেছে, ইহাতে এ রূপের হেয়ত্বাদি দোষ 

নিরাস পাইল। নিত্যলীল। ব্যতীত যোগমায়ার 

' বল শ্রীরুঞ্ণ বৈকুঠাদিতেও প্রকাশ করেন নাই। 

ভতএব স্বরূপভূত। যোগমায়ার বল গ্রকাশক 

প্রীকষের নরবপুই সর্বশ্রেষ্ঠ । অথবা, রাস ও 

মহিষীবিবাহে নিজ যোগমায়ার প্রভাবক ষে প্রকাশ- 
মুর্তি, তাহ! লোকে ভক্তগণকে দেখাইতে নিতা- 

লীল! হইতে নরবপু প্রকট করেন। অতএব 

নরবপু শ্রেষ্ঠ ॥৩১।৩২॥ 

(২৩৭ পা) রূপ দেখি''*গোপীগণ 

মন॥ এই ৩৩ ও ৩৪ পয়ারের ভাবার্থ। 

ল্লোকোক্ত “স্বম্য চ শি্মাপনং* ইহার অর্থ 

করিতেছেন, “রূপ দেখি* ইতি । 

স্রীক নিজের মধুর রূপ দর্শন করিয়া, নিজেই 
বিশ্মিত হন এবং & মধুয়রূপে কত মধুরত্ব আছে, 

তাহা জানিতে অভিলাধী হয়েন। ইহ! চিঅপটাদি- 

দর্মমে গ্রসিদ্ধি' আছে । অতএব নরাফষার মধুর 

রূপ ও এঁর়পের লীলা! মর্ধোদ্গ |. ॥ খঃ 
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ধধালীলা! | ] 

করিতেছেন, "ন্থলৌভাগ্য” ইতি । প্ভৃষগত্যণাঙ্গম্ 

ইহার খর্থ বলিতেছেন, ভূষণের ইতি। 

তৃষণ অঙ্গে পরিলে অঙ্গের পোত। হয়, কিন্ত 

প্রীকষ্চের রূপের এমনিই অপূর্ধ্ব সৌন্দর্য্য যে, 

প্রীক্চের অঙ্গস্থিত তৃষণ শ্রীকৃষ্ণ স্বার! ভূষিত 

হয়। একেতে। 'ভূষণের শোভাবর্ধক শ্রীকুষের 

অঙ্গ, তাহাতে আবার মনোহর ভ্রিডঙগরপ। 

ইছার উপর আবার ধনুকের ন্যায় ত্রর নৃত্য 

হইতেছে। প্রথমে শ্রীকৃষের অঙ্গ মধুর; তাহাতে 

ব্রিভগ্গরূপে আরও মধুর, পুনশ্চ ত্রধন্ুর নৃতো অভি 

নুমধুর রূপ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মধুররূপের 

কার্ধা বলিতে ভ্রধনুর নৃত্য কিরূপ তাহা বলিতে" 

ছেন, *তেরছ “ইতি । তেরছ, বক্রু। নেত্রাস্ত- 

বাণ, কটাক্ষবাগ। শ্রীকৃষ্ণ ভ্রধনুতে দৃঢ়রূপে 
বক্র কটাক্ষবাণ যোজন! করতঃ গোপীগণের 

মূনকে বিদ্ধ করেন। কটাক্ষবাণ সরল হইলে, 

টানিয়। খোল। সহজসাধা, এ বাগ বক্র হওয়াতে, 

বাহির করা ছুঃসাধা ; ইহ! বুঝা ইতেছে। শ্রীরাধা 

বলিয়াছেন,-- 

প্্রবিনং ভবনমপত্যং তাবন্িত্রং তখাভিজাত্যঞ্চ। 
উপযমুনং বনমালী যাবসেত্রে ন নর্তয়তি ॥” 

যমুনাকুলে প্রীকৃ্। যে পর্যাত্ত নৃত্যবিশিষ্ 

কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ ন! করেন, নেই পর্যন্তই ধন, 

গৃহ, অপত্য, মিত্র, ও সৎকুলত্ব থাকে। বাণবিদ্ 

হইলে এ সব থাকে না ॥ ৩৩। ৩৪ 

(২৩০ পা।) পব্রদ্ষাণ্ড উপরে *** *** 

গোপীগণ। এই ৩৫ ও ৩৬ পয়ারের 

ভাবার্থ। গ্রীরুষ্রর জধনুর নৃত্য বলিয়া 

ভূষণের শোভাবদ্ধক মনোহর ত্রিভ্গ 

মধুররূপের কার্য্য বলিতেছেন, “তরঙ্গ 

ইত্তি।. 

শ্রীকফের মধুরয়প বন্ধার্ডোপরি গরব্যো নথ 

হয়পগণের' জর্থাৎ বিলাস ও স্বাংশাদিয' হন. বল 

পূর্ধকাত্রর কাছ, খার্থাৎ ২বকুঃছ ভীধারামগাদি- 

মোইফর ও পয়ায়ের গাবাধধ। 

হবরূপগণ শ্রীককের মধু়যগ দর্শনুকরিয়া “আহ 

২৪৯ 

কি স্থুদর রূপ, আহ! কি সদখুণ ইত্যাদি” ঘলিয়া 

বিন্মত হয়েন। এই (মধুররূপদর্শদজনয মহা. 
কালপুরের অধিপতি মৃত বরাঙ্মণ-বালকগণকে নিজ 

ধামে ?লইয়া/বান, ইহ! গ্রানিদ্ধ সাছে। অতএব 

মধুয়রূপ শ্বরূপগণের চমকারোৎপাদক, ইহ! দিদ্ধ 

হইল। এমন কি, নেদবাকাসকল যাহাদিগকফে 

পতিব্রতার শিরোমণি বলেন, তাহারাও এই মধুর 
রূপে আকর্ষিত হন। শ্রীকঞ্ঃপ্রান্তিজন্য লক্মীগণের 

তপস্য ঘারাই, তাহাদের আকর্ষণ পিদ্ধ হইতেছে। 

কটাক্ষবাণ গ্বারা গোপীবিদ্ধকারী, মাধূর্য্য 

দ্বার! শ্বরপগণের বিশ্বয়কারী ও লক্মীগণের 

জকর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণের কার্ধ্য বলিতেছেন, 
শ্চড়ি* ইতি। শ্রীকঃ$ গোপীর মনোরূপ রথে 

আরোহণ করিয়! মন্মথের ( কামের ) মনকে মখন 

করেন। এইহেতু তাহার নাম মদমমোছন। স্বয়ং 
নবকদার্প শ্রীকৃষ্ণ, পঞ্চশরের (কামের) দর্প জয় 

করিয়া, গোপীগণ লইয়! রাস বিহার করেন। 

গোপীর মনোরপ রথে চড়াতে ও প্রারতাপ্রারত 

কামের দর্প চূর্ণ করায় শরীক যে, রঙিসংগ্রামের 

প্রধান যোদ্ধা তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে। কামের 
দ্প চূর্ণ করিতে শ্রীকৃঞণ ব্যতীত কেহটু সমর্থ নছে। 
মহাদেব প্রাকৃত কাকে ভন্ম করিলেও অগ্রাকত 

কামের দর্প চুপ করিতে পায়েন নাই। অন্তএব 

শ্রীকষের মধুররূপই শ্রেষ্ঠ; যাহাতে প্রা়ত ও 

অগ্রা্কৃত উভয় কামই মোহিত হন ৩৫1৩৬ ॥" 

(১৩ পা)*নিজ সম" 'অশ্রধার ॥" 

এই ৩৭পয়ারের ভাবার্থ। গ্ীরুষ্ণের অপর 

কার্ধ্য বলিতেছেন, “নিজ্মম” ইতি । 

বৃন্দাবনে শীর্ণ নিজতুলানখায় সহিত হছে 

গোচারণ করতঃ বিহার করেন। হাছার বংগী” 

ধমি'শ্রবণ কিয়) স্থাবর ও জঙম পপির 

ঘগ পুলকিগ হর ও.৫প্রমাঞী পতি, হয়। ললোহি 

হইতে পারে, 'বংলীধাদিরাবণে খর. ভারি 



২৫ 

পুলকিত বা তাহার গ্রেমাশ্র পতিত হটতে পারে, 

শ্বাবর পোণীয় কিয়াপে, হয়? তহৃত্বর। উতয় 

প্রাণীই পুলকিত ছয়) ইছ! ভাগবতে দশন্ন্ধে 

একবিংশাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বাছুলা ভগ 

আমর! উহ! বলিলাম ন! | কৌন পদবর্তী বলেন,-- 

প্রথম বন্ধের গানে, ব্রঙ্থার তাগয়ে ধ্যানে, 

দ্বিতীগ্নতে.বমুন! উজান। 

তৃতীয় রন্ধ্রে কথা গুন বৃষভানুনুত্তা, 

গবনের হত হয় জান ॥ 

: চতুর্থ বন্ধের গানে, ব্রজগোপীর বাজে কানে, 

উনমত ভ্রসনীর প্রায়। 

বন পড়িতে নায়ে, নীবীবন্ধ খনি পড়ে, 

এলোফেশে সেই পে ধায় ॥ 

পঞ্চম বন্ধের লর়ে। আপনে সে ধেছু ফিরে, 

পুনঃ ধেছু যাইতে না পারে। 

উর্ধমুখে ধায় ধেছু। যেখানে বাজয়ে বেণু, 

| আগে আদি মোর মুখ ছেরে ॥ 

বষ্ঠ রহ্ধে,তে প্রায়, শুষ্ধতরু গ্রাথ পায়, 

. পাযাণ আপনি ডুব হয়। 

গাতী তৃখ নাহি খায়, চিত্রপুতলী গ্রায়, 

কোফিলাদি গ্বরভঙ্গ হয় ॥, 

সপ্তম বন্ধের গীত, কান্বাদি বিকশিতে, 

হড় খতু বছে এক তারে। 

কষইটম রস্ছের গান, গার সদ! তব না, 

অবছেলে বাণী এই করে ॥ 

গুনহ আগার বর্ণ, অসাধা বশীর রর 

ব্িলোক মোহিত বাণীয় গানে। 

ধনীর বতেক গগ, কি করিব নিরপণ; 

| শিবয়াম ফি কহিতে জানে ॥ 

এই গে স্থাবর ও জঙগম সর্ব গ্রাণিয় পুল" | 

ূ রি হ্্ণন হইয়াছে ॥ ৩৭1 

(২ পা) “মু মালা'*লীলারত- 
ধার” এই' ৩৮ পর়ারের ভাঁবার্ঘ 

ককের বর্ণ বা উপ রিতোছেন: পাচুক 
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করিয়াছেন, 

এ 

[ একবিংশ পিছ । 

হ্রীরফের বর্ণ দব মেখসৃশ | অতএব তিনি 
নবজলধর। ইহ! উপগালঞধার। মেঘ যেমন 

জগতে জল বরিষণ দ্বাক্না জগতের শন্ত বৃদ্ধি করেন, 

শ্রীকফও তদ্রুপ জগত শন্ত অর্থাৎ জগতের তক্ত- 

গণের সন্ধে নিজের অমৃত্তযূপা! লীলাধারা বরিষণ 

করিয়া, তাহাদের আনন বৃদ্ধি করেন। জল" 

ধরের জর দ্বারা যেমন শঙ্ত পুষ্ট হয়; তর্ুপ তক্ত- 

গণ লীলা বারা পুষ্ট হন। শ্রীক্চের বর্ণ, মেখের 

বর্ণ; শ্রীকুষ্ণের বংলীধ্বনি, মেঘের গর্জন? 

শ্রীবষের় লীলামৃত. ধারা, মেখের বারিধার|) 

ইত্যাদিকাপে শ্রীকফের ও মেঘের গুণ সমান বটে। 

কিন্ত মেঘের উদয় হইলে বকপক্গিগণ উড়িয়া 
বেড়ায়, ইন্ত্রধনূ দু হয় এবং বিছবাৎ দৃষ্ট হয়। 
প্রীকৃষখমেথে এ সব কোথায়? তহ্ত্তরে প্রীকৃষের 

গলায় ঘে যুক্তার মাল! তাহাই বকপক্ষি সদৃশ, 
প্রীকঞ্চের মন্তকের মমূর-পুজ্ছই ইন্্র-ধন্থু এবং 

প্রীকঞের পীতান্বরই বিছ্যৎ। মেঘের বিদ্যুৎ 

চঞ্চল) শ্রীকঞ্চমেঘের বিচ্যৎ স্থির। ইত্যাদিরূপে 

মনীধিগণ সংলগ্ন করিয়! লইবেন ॥ ৩৮ ॥ 

(২৩০ পা) “মাধুর্য *** *** মথুরা- 
নাগরী॥” এই ৩৯ ও ৪* পয়ারের 

ভাবার্থ। প্রীরুষ্, ভগবত্তার সার যে 

মাধুর্যা, তাহ ত্রজ্ষেই এ্রাচার করেন। 
ইহ1 ব্যাসপুজ্র গুকদেব লোকে জানা" 

ইতে ভাগবতশাস্ত্রে স্থানে স্থানে বর্ণন 

যাহ] গুনিয়া ভক্তগণ মত 

ক₹ন। মহাগাতু কর্তৃক বর্ণিত অগ্ঠ তাস 

ধলিবার জন্য, গ্রন্থকার রমিডতর 

"কছিতে' ইতি । 
ঈধুরানাগরীগণ ভাবাবেশে প্রীক্ফৌয় গুণ ও 

গোপীগণের ভাগ্যবর্ণন, যে গ্লোক পড়িয়াছিলেন, 

বহ্াত্রাড কৃষেছ ' জধুররদ বলিতে বলি প্রেমে 

 উদ্মঙ হইয়া লাভের হাতে রিয়া) মগুযাসাগরী 
ৃ 1 ধন দিই ক তক হউবেকা। 



মধালীলা। ] ৷ শ্লৌোবের।$-গায়ারের ভাবাখ। ২৫ 
পিএস 

সঙেহ হইতে পারে, মহাপ্রভু মধুরয়ম.বর্ণন করিতে 

করিতে গোপীর ভাগ্য বর্ণন করেম কেন? তহুত্তর 

"প্লোক পড়ে” ইতি। অর্থাৎ প্রেমের আবেগে 

মছাগ্রভু গ্লোপীভাগ্য বর্থন . করেন। অথবা, 

গোপীগণই শ্রীকঞ্চের মধুররদ অত্যধিকরূপে 
আশ্বাদন করেন, তজ্জন্য তাহাদের সেই তাগা 

বর্ণন করেন, জ্রীকুষ্করস-আস্বাদনে গোপী বাতীত 

অন্ত কেহ তাদৃপভাগ্য লাত করেন নাই। 

অতএব তাদৃশভাগ্য বর্ণনযোগ্য বলিক্া, বার্ণিত 

হইতেছে ॥ ৩৯৪৭ ॥ 

(২৩ প1) “গ্রোপ্যস্তপঃ কিমিতি।* 

শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদ্দির ৪৯ 

পৃষ্ঠায় দেখুন। মথ্রানাগরীগণ ভাবা- 

বেশে শ্ীরুষ্ণের গুণ ও গোপীভাগ্য- 

বর্ণন, যে শ্লোক পাঠ করেন, তাহা এই 

শ্লোক।“তারুণ্যান্কৃত”ইত্যাদি পর পয়ারে 

ইহার তাৎপর্যয বলিতেছেন ॥ ১৯॥ 

(২৩৭ পা )*তারুণ্যাম্বত.*উদ্গাম ॥” 

এই ৪১ পয়ারের ভাবার্থ। গ্লোকোক 

“অমুষ্যরূপং* ইহার অর্থ করিতেছেন, 

“তারণ্যান্বত” ইত্যাদি । 

প্রকুষ্ণমাধুধ্য বর্দন কক্ধিতে তাহার যৌবনকে 
অমৃত সমুদ্র বলিলেন। সমুদ্রের যে যে গু? 

আছে, শরীফের যৌবনসমুক্জে, সেই সেই গুণ 

আছে। সাধারণ সমুদ্র তয়োৎপাদ্দক কিন্ত 

শীকষের যোৌবননমূদ্র আনন্দোৎপাক বলিয়া, 
উদ! অমৃত শ্বরূপ। সমুদ্র যেমন অতলশ্পার্ণী, 
শ্কঞচের যৌবনও তদ্রুপ বরণনাতীত। সমুদ্র 
যেমন জলে। পরিপূর্ণ, শ্রী তঞ্জপ নিত্য যৌবনে 
পরিপূর্ণ ৮ সমুদ্র যেমন তীরকে 'তগ্গ করে, 
জকফের মৌন, তজপ পছিরতার ধর্ম: নষ্ট হযে 
স্যর রেল, ভ্যর . হলনা জা) বকছে |: 
লিবনেওভা. রিনা লাগব তে 

ইত্যাদির়পে মনীধিগণ সংলগ! করির? লইবেন। 
অথবা সমুদ্রে পতিত হইলে, জীবনের ৷ আশক্া 
আছে, কিন্ত শ্ীকৃঞ্চের যৌবনামৃত্ত সমুদ্রে পি 
হইলে, মরণের আশঙ্কা নাই, কিন্তু বিয়হাদিঞনিত 

বছ কষ্টের আশঙ্কা! জাছে। গ্রন্কষের যৌবন 
সমুদ্রের তরঙ্গ বলিতেছেন, তরঙ্গ" ইতি। 

যৌবনের সর্বোৎকট লাবগ্যই 'যৌবনসমুত্রের 

তরঙগ। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় প্ীকফের লাবণ্য 
তরঙ্গের নিকট জগতের সকল সৌন্ধ্যই পরাভষ 

হয়। সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন নিজকুলকে নষ্ট করে, 
তত্্রপ শ্রীকষের লাবগযতরগ প্রকষকে পর্যন্ত 

মোহিত করিয়! ধৈর্য্য নষ্ট করতঃ তাহাকে আকর্মণ 
করে। যৌবনসণুদ্রের আবর্ত (ঘূর্ণ ) বলিতে. 
ছেন, তাহাতে” ইতি। সঞ্চারী স্থায়ী প্রভৃতি 

ভাবগণই যৌবনসমুত্রে আবর্তনূপে উিত হয়। 
ঘূ্ণা বায়ু ব্যতীত জলের ঘূর্ণা হয় ন! বলিয় 
বলিতেছেন। “বংশী” ইতি. শরীফের বংশীয় 
ধ্বনিই চক্রবাত ( ঘূর্ণাবান্ধু)। ঘূর্ণা বায়ুতে যেমন 

অলের ঘূর্ণন হয়, তঙ্জাশ বংশীধ্বনিতে জড়তা, 

নৃত্য, বাাধি ও উদ্মাদ প্রস্তুতি নান! ভাবের উদয় 

হয়। গ্রলের আবর্তে তৃণপতন প্রয়োজন হেতু " 
বলিতেছেন, *্নায়ী” ইতি। বংশীধ্বনি দ্বার) 

সেই আবর্তে নারীর মনতৃণকে ডুবায়, আর ঁ 
তৃণকে উঠিতে দেয় না ॥ ৪১ ॥ 

(২৩০ পা) “নখি হে.**নারায়ণে ॥” 

এই ৪২ পয়ারের ভাবার্থ। গ্লোকোক্ত. 
“গোপ্যস্তপঃ কিমচরনৃ* . ইহার অর্থ 
করিতেছেন, “সখি হে" ইতি। 

মধুরানাগরীগণ পরম্পর বলিতেছেন, হে সখি” 

ব্র্থগোপীগণ কে গপন্ত। করিয়াছিলেন, যে এনগ 

ফণ প্রা হইয়াছেন; সেই কল কি, কাছা, 

বলিতেছেন, “বকর” ইত্ভি।... ১:১১ 

, এগৌংকাড, খড়ি! তিবদি?, ধার 
অথ ফরিখডেছেন।পপা, সাত171, 



২৫২ 

গোপীগণ শ্রী$ঞ্ের-রূপমাধুর্ধাকে নেত্রভরি 

পান করিয়! অর্থাৎ চক্ষের সাধ মিটাইর়| দর্শন 

করতঃ নেত্র, দেছ ও মনকে প্রশংসার যোগ্য 

করেন। যিনি শ্রীকফের. রূপ দর্শন করিয়াছেন, 

উাহারই দেহ, মন ও নেত্র প্রশংসার যোগ্য। 

যিনি দর্শন করেন নাই, তীহার নেআাদি বৃথ। ব 

নিন্বনীর । অতএব গোপীগণ কোন্ তপস্যার 

হলে শ্ত্রীরুষ্রূপ দর্শন করিয়াছেন? আমর! 

ঘি গোপীগণের তপঃ কি, জানিতে পারিতাম, 

তবে মেই তপস্য। করিতাম। যদি বল, শ্রীক- 

রূপে এমন কি মাধূর্যয আছে; যাহার জন্য, 

মথুানাগরী তোমরা। তপমা। করিতে চাহিতেছ? 

তাহাতে বলিতেছেন, “যে মাধুরীর ইত্যাদি। 

এস্থলে মধ,য়ানাগরীগণ মণ,রাতে শ্ীকষ্চের রূপ 

দর্শন করিয়াও গোপীগণের ভাগ্যলাতভে গোপী- 

গণের তগন্তার অনুসন্ধিংহথ হওয়ার, প্রতিপন্ন 

হইতেছে, প্রীকৃষ্ণের ব্রজবূপই সর্বাশ্রেঠ। ইহ! 

স্বীকার ন| করিলে, এই শ্লোক অগ্রসঙ্গ হয়। 

শ্লেরকোক্ত «অসমোদ্ধী ” ইহার অর্থ 

করিতেছেন, "সে মাধুরীর" ইতি। উ্ধ 

” অধিক । , 

প্ীকৃষ্ণরপে/যে মাধুরী আছে, তাহার অধিক 

ঝ| সমান মাধুরী আনাত্র নাই । এমন কি, 

পয়ব্যোমে প্রীকুঞ্চের যে স্বরূপগণ অর্থ।ৎ বিলাসাদি- 

মৃ্ঠিলকল আছেন) নেই সব মৃঠিতেও তীরের 

সমান মাধুরী নাই। অধিক মাধুরী অন্য 

অসস্তন। বিনি পরব্যোমের অধিকারী, ধিনি 

আবার সকলের অবতারী অর্থাৎ ধাহ। হইতে 

পুরুষ বতারাদিগণ হয়েন, সেই শ্রীনারারণেও এত 

মাধুরী নাই, হত মাধুরী প্রীকঞ্করপে আছে। 

জতএব অনমোর্ধ ৪ অপূর্ব শ্ীফের রূপমাধুর্যা 

'মর্পনজমা আমরা মধুযানাগরী, গোপীরত তপন 
করিতে] অস্ভিলাধিণী হইছি ॥৪২॥ 

; (88০ পা.) তাতে 'সাক্ষী*“কার্যয 
ছানি 7:59 8৪ পয়ারের ভাবার্থ। 

না 

ভীঞীচৈতস্তচরিতাম্বত। [ একবিংশ পরিস্থ্দে। 

প্রীরষ্চরূপে যে মাধুর্য আছে, শ্রীনারায়ণে 
তাহ। নাই; ইহার প্রমাণ করিতেছেন, “তাতে” 

ইত্যাদি। সাক্ষী, গ্রমাণ। পত্ভিব্রতার অরেষ্া 

শ্রীনারায়ণের প্রিরতম। লক্ষী যে মাধুধ্য আম্বাদন 

জন্য কামভোগাদি ত্যাগ করতঃ তপ্ত! করেন। 

শ্রীকুষ্ে যে মাধুর্ধয আছে, তাহ! যদি নারায়ণে 

থাকিত, তবে লক্ষী নারায়ণের সেবাদি ত্যাগ 

করিয়। হ্াকুষের ভজন করিতেন ন1। অতএব 

শীষের রূপ-মাধুর্য্য অসমোর্ধ। 

গ্লোকোক্ত «অনন্যসিদ্ধম,» ইহার 

অর্থ করিতেছেন, “সেইতইত্যাদি। 

শ্রীকষের রূপমাধুর্ধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া, অন্য 

সিদ্ধিরহিত অর্থাৎ শ্রীনারায়ণাদিতে এ মাধুরধোর 
সিদ্ধি হয় না। এই হেতু গ্রীকুষ্ণই মাধুর্ধ্যাদিগুণের 
আকর। শ্রীকষ্খের অন্ত সব প্রকা শমুর্তিতে শ্রীরষ্ণ- 

দ্তগুণ সব গ্রকাশ পায়, অতএব শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য 
্বাতাবিক 19৩৪৪ ॥ 

(২৩১ প] )“গোপীভাব***লুলভ ॥* 
এই £৫ ও ৪১৩ পয়ারের ভাবার্থ। 
গ্রোকোক্ত "অনুসবাভিনবং”. ইহার অর্থ 
করিতেছেন, “গোপীভাব* ইত্যাদি | 

যদ্দ বল, গোঁপীগণ শ্রীরুষ্ণের রূপমাধূর্যয 
সর্বদ। এক ভাবেই ঘি দর্শন করেন, তবে মাধুর্য 

দশনে গোপীগণের পুনঃ পুনঃ চমৎকার কিরূপে 

হয়? তাহাতে বলিতেছেন, গোপীভাব ইতি। 

গোপীগণের ভাখরূপ দপণের সন্পুখে শ্রীর্ণের 

মাধুর্য গ্রতিক্ষণেই নূতন নূন রূপে প্রকাশ 
পায়। অতএন গ্রতিক্ষণে নবরূপে প্রকাশিত 

মাধূর্যা দর্শনে: গোপীগণ চমতৎকৃত হয়েন। 
প্রতিক্ষণে নব নবরূপে প্রকাশিত মাধুধ্যের? বৃদ্ধি 

প্রকার বলিতেছেন, ছুঁছে ইতি। ঘপণি যত 
পরিষ্কার হয়, তত পরিষ্কার মূখ যেমন দেখা যায়, 

ভগ ..গোপীভাধঘর্ণ শরীর মাধুর্্যকে প্রতি- 
গু নদ. নবদপরে বর্ধিত করেন। এবং জর 
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নবরূপে বর্ধিত শ্রীকুঞ্ঃমাধূর্য্য ছারা 

গোগীভাবদর্পণ নির্মল হয়, তাহাতে আবার 

কৃষণমাধূর্য বৃদ্ধি পায়; এইরূপে গোপীভাব ও 

প্রীকুষথমাধুর্য্য উভয় উভয়কে পরমহর্ষে বৃদ্ধি 
করাইয়া, উভয়েই চমৎকৃত হয়েন। অতএব 

গোপীর ভাব নব নব এবং শ্রীকষ্ণের মাধুর্ধযও 
নব নব। এস্থলে প্রতিপন্ন হইল, গোপীভাব" 

দর্পণের সম্মুখেই কেবল শ্রীষ্ঃমাধুর্ধ্য বর্ধিত হয়) 
অন্যত্র হয় ন! অর্থাৎ গোঁপীভাবেই শ্রীকষ্ঃমাধুধা 
অনুভব হয়, অন্যভাবে হয় নী। এইছেতু মথুর1- 

নাগরীগণ গোপীভাব-প্রাপ্ি-কামনান় গোপীগণের 

তপন্তা কি, তাহা! পরম্পরে জিজ্জামা করেন। 

প্লেকোক্ত প্হ্রাপং* শবের অর্থ করিতেছেন, 

পর্ন” ইত্যাদি। | 
যদি বল, হজে গোপীভাব ছার! যদি শ্রীকষফ্ের 

মাধুর্য প্রতিক্ষণে বৃদ্ধি পায়, তবে অন্তদেশীয় 

রমণীগণ,. ব্রজে গমন করিয়। এ মাধুর্য দর্শন 

করুক? তাহাতে বলিতেছেন, প্হ্রাপমিতি ।* 

লঙ্ষমীর যখন ছুলভ, তখন অন্যের কিরূপে শ্থুলভ 

ইইবে? যদ্দি বল, তপসা। কর না কেন? 

তাহাতে বলিতেছেন, “করব” ইতি। কর্দুজপা- 

দিতে কষ্ণমাধুর্ন্য ছুলভ অর্থাৎ অনুভব হয় না। 

কষ্ণমাধুর্ষা কিরূপে অনুভব হয়, তাহা বালতেছেন, 
“কেবল” ইতি। যে ব্যক্তি রাগাম্ুগামার্গে কেবল 

অনুরাগ স্বার! শ্রীকৃষ্ণচভজন করেন, তিনিই তন্মাধুরঘা 

অনুভব কয়েন ॥ ৪৫1৪৬ ॥ 

(২৩১ পা) “মেইরূপ ... হিত ॥” এই 

৪৭ ও ৪৮ পয়ারের ভাবার্থ। শ্লেকোক্ত 

“একান্তধামযশমঃ শ্রিয় এশ্বরত্য" ইহার 

অর্থ করিতেছেন, “মেইরূপ” ইত্যাদি । 

গ্রক্চের ব্রজাপ্রিত সেইরূপ এই্বরধ্য ও মাধুরধ্য- 
ময়। সর্ধবদিব্যগুণরূপ রদ্বের আলয়। শ্রীকফের 

দিব্যগ্রণের রত্বালক্গতা বলিতেছেন, “জানের” 

ইতি। প্রীনারারণাদিতে যদিও হককৈষবযযাদি বৈভব 
প৩ 

ল্লোকের ও পয়ারের ভাবার্থ। 

আবার 

২৫৩ 

আছে, তাহা শ্রীবষ্ণ কর্তৃক গ্রদত্ত। অতএব 

প্রীকচই সকলের অংশী ও আশ্রন্ন। শ্রী, লক্জাি 
যে ষোড়শ শক্তির কথ শ্রবণ কর] যায়, তাছারাও 

শ্রীকষণ কর্তৃক প্রতিঠিত। অতএব শ্রীরুষের 

সমান সুণীলাদি দিব্যগুণ শ্রীনারারণাদি অন্ত 

কাহারও নাই। শ্রীকষ্ণ প্রাকৃতাপ্রাকৃত সকল 

জগতের ছিত করেন ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ 

(২৩১ পা) “কৃষ্ণ দেখি********, 

আন্বাদন ॥”” এই ৪৯ পয়ারের ভাবার্থ। 
সর্বসৌ নার্ধ্য-মাধুর্যময় শ্রীকৃঞ্ণকে দর্শনকারি- 

গণ পলককে নিন্দা করেন। ব্রজে গোলীগণ 

বিধিকে নিন্দা! করেন। গ্রন্থকার বাঁলতেছেন, 

"সেই সব” ইতি । কুষ্খদর্শনকারি বাক্তিগণ 

নিমেষকে এবং গোপীগণ যে বিধিকে নিন্দ! 

করেন, ততপ্রমাণ গ্লোক মহাপ্রভু পাঠ. করিয়! 

এবং তাছ্থার অর্থ করিয়। শ্রকষ্ের মুখমাধুর্ধা 

আম্বাদন করেন ॥ ৪৯॥ 

(২৩১ পা) “যল্যাননমিতি 1” এই 

শ্রোকের তাৎপর্যয শ্লেকাথে প্রকাশ 
আছে। “কুষ দেখি" পয়]র গুমাণ - 
এই শ্লোক ॥ ২৭ ॥ 

(২৩১ পা ) “অটতী তি” গ্োকের 

টীকা ও বাঙ্গালা আদির ৪৯ পৃষ্ঠায় 

দেখুন। পব্রজে বিধি” পয়ার গামাণ 
এই শ্লোক ॥ ২১॥ 

(২৩১ পা ) “কামগায়ত্তরী'' "১১, 
মমাজ ॥* এই ৫* ও ৫১ পয়ারের ভাবার্থ। 

মহাগ্রভূ শ্রীকুষ্ণের মুখমাধুরধ্য বর্ণন করিতে 
কোন সখির উক্তি দ্বারা মুখমাধুর্ধ। বপিতেছেন, 

“কামগায়তী* ইতি। মন্তরক্পপ কামগামত্রী কৃষ্ণের 

নিজরূপ হুন। কামগায়ত্রীর সাড়ে চার্বশ 

অক্ষর। এক একটি অন্দর এক একটি চত্তর) 

সুগ্তরং লাড়ে চকিপটি চঙ্তর। শরীক & 

চ্রপমূহকে উদয় করিয়। জিজগতকে কাঁদদ 
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ফরিলেন। যখন প্রাকৃত এক চন্দ্র রসিকার রস 

বৃদ্ধি করে, তখন অগ্রাকৃত সাড়ে চব্বিশ চষ্তী 

ঘগতধে কামময় না করিবে কেন? সাড়ে 

চবিবশ চন্দ্র কোথায় উদয় হয়, তাহ! পরে বলিতে- 

ছেন। শ্রীরুষ্ের মুখই দ্বিগরাজ অর্থাৎ চন্দ্রগণের 

রাজ!) এ বুজ। শ্রীরঞ্জদেহরূপ সিংহাসনে উপ- 

বেশন করতঃ ও অন্ত মাড়ে তেইশ চত্দ্রগণকে দঙ্গে 
লইম। কামরাজ্য শসন করেন ॥ ৫1৫১ । 

(২৩২ প1) “দুই গণ্ড..“যার গান ॥” 

এই ৫২ ও ৫৩ পয়ারের ভাবার্থ। অপর 

সাড়ে তেইশ চন্দ্রের স্থিতি বলিতেছেন, 

“দুই গণ্ড" ইত্যাদি । 

নির্ধণ দর্পণের চতুর্দিকে যদি মপি থাকে, তবে 

তাহা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়, ধাহার গণ্ডস্থলছয় ; 

সেই মণিমনুপর্পণের উজ্দ্রতাফে পরাস্ত করে, 

সেই ছুইটি গণ্ড হুইটি পূর্ণচন্্র। ললাটের অষ্টমী 

চক্রটি অদিচস্ত্র। চনানবিদ্দুটি পুর্ণচন্্র। অত" 

এব সর্বদমেত সাড়ে চাটি চন্্র হইল। 

করন্থিত দশটি নখ দশটি চন্ত্র। উহার! বংশীর 

উপর নৃত্য করেন অর্থ] শ্রীরুষ্ণ যখন বংশীধবনি 

কয়েন, তখন জ্ঞান হয়, দশটি চক্র তদুপরি নৃত্য 

করিতেছেন, বশীর রবই এ চন্ত্রগণের গান। 

পদস্থিত দশটি নথ দশটি চত্্র। উহার! ওলে 

আর্থ)ৎ পৃথিবীতে নৃত্য করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন 

গমন করেন, তখন জ্ঞান হয়, দশটি চন্্র নৃত্য 

করিতেছে। নুগুরের ধ্বনিই উহাদের গান। 
অতএব শ্রীকষ্। এই সাড়ে চব্বিশ চনত প্রকাশ 
করিয়া জগতকে কাঁমমনন করেন, ইহ! পিগ্ধ 

হইল ॥ ৫২৫৩ ।॥ 

: (২৩২ পা) “নাচে'*আপ্যায়িত ॥” 
এই ৫৪ ও ৫৫ পয়ারের ভাবার্থ মরল। 

জগতকে কামময় করিবার, অন্য হেতু 

বলিতেছেন, “নাচে” ইত্যাদি । নেত্র 

নীলাকমল, নেত্রলীলপন্স। বিল।নী 

জীপ্ীচৈতত্ঠচরিতাঘূত ৷ [ একবিংশ, পরিস্থেদ। 

রাজা, গ্রীরুঞ্ণ। পসারি, বিস্তার 

করিয়া । ন্সিতজ্োত্স্সামৃতে, হাম্যরূপ 

জ্যোৎ্মামতে ॥ 8৪16৫॥ 

(২৩২ পা) “বিপুল*নিন্দন |” এই 

৪৬ ও ৫৭ পয়ারের ভাবার্থ। বিল।ন৭- 

রাজার মন্ত্রী বলিতেছেন, “বিপুল* 

ইতি। মদনমদ-ঘৃর্ণন, মদনমদে ঘুর্ণিত, 

অথবা,» মদনের মদকে যিনি ঘুরাইয়। 

দেন। জননেত্ররমায়ন, দর্শনকারিগণের 

চক্ষুর উজ্্বলকরণ। 
যদি বল, শ্রীকষ্ণদর্শন পাইয়া! বিধাত।কে 

নিন্দা করে কেন? তাহাতে বলিতেছেন, 

গন্ধিগুণ” ইতি। শ্রীকষদর্শনে তৃষ্ালোড দ্বিগুণ 

বৃদ্ধি পায়, অথচ দুই আথি দ্বার গ্রকৃধ্রূপ 

অভিলধিতরূপে দর্শন করিতে ন! পারিয়! মনে 

ক্ষোভ হয়, তজ্জন্য ছুঃখে বিধাতাকে নিদ। 

করেন ॥৫৬৫৭। 

(২৩২ পা) “না দ্িলেক***চালন ॥% 

এই ৫৮ হইতে ৬০ পর্য্যন্ত পয়।রের 

ভাবার্থ। বিধাতাকে কি বলিয় গিন্দা 

করেন, তাহা বলিতেছেন, “শ। দিলেক” 

ইত্যাদি ॥। বেল ধরে কথা শুনে। 

সমুদ্র হইতে চন্দ্র উখিত হুইয়। সমুদ্্রকে বৃদ্ধি 

করেন বলিম! এখানে বলিতেছেন, শ্রীকমঃজই 

মাধুর্যাসমুদ্র) শ্রীকষ্ণমুখই চন্দ্র এবং হাহা সেই 
মুখটন্দ্রের কিরণ। গ্রন্থকার বলিতেছেন, “এ 

তিনে” ইতি। এ তিনে, অর্থ।ৎ শ্রীকঞ্চাঙজমাধুর্য- 
সমুদ্রে, মুখচন্ত্রে ও হান্তজ্যোতায় ॥ ৫৮ -৬৭ 1 

(২৩২ পা) “মধুর মধুরমিতি।” 

ক্লোকের তাৎপর্য পর পয়ারে বলা 

হইবে। মহাপ্রভু প্রীহস্ত চালন করিয়। 
যেঙ্জোক পড়েনঃ তাহ! এই মোক ।২২॥ 

(২৩২ পা) “ননাতন..'একবিচ্দু॥” 



মধযলীল! | ] 

এই:৬১ পয়।রের ভাবার্থ। মধুরমিতি 
শ্লেকের মহ্বাপ্রভু অর্থ কঠিতেছেন। 

মহাপ্রভু কহিলেন, সনাতন, “মোর মন* 
ইত্যাদ্রি। সান্লিপাত ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন জল 

পান করিতে ইচ্ছা করিলে, বৈদ্য তাহাকে জল 

গান করিতে দেয় ন1; তদ্রপ সান্িপাতবিশিষ্ট 

আমার মন শ্রীকষ্ণমাধুধোর অমৃতসমুদ্র সব পান 
করিতে ইচ্ছা! করে, কিন্তু ছুর্দেব বৈদ্য মাধুর্যা- 
মুতের এক বিন্দু পাঁন করিতে দেয় ন1; ইধ! মহা- 

প্রভুর দৈনো।ক্তি ॥ ৬১ ॥ 

(২৩২ পা) “কুষ্াঙ্ষ'"'যার পূর॥* 
এই ৬২ ও ৬৩ পয়ারের ভাবার্থ। 

শ্লোকোক্ত “মধুরং মধুরং বপুরম্ত বিভো? 

ইনার অর্থ করিতেছেন, প্রৃষণঙ্গ” ইত্যাি। 

প্মধুরং মধুরং বদনং মধুরং” ইহার অর্থ করিতে. 

ছেন, “ভাতে ইত্যাদি । “মুছশ্মিতং মধুরং 

ইত্যাদির অর্থ করিতেছেন, মধুর হৈতে” 

ইত্যাদি ॥ ৬২1৬৩ ॥ ৃ 

(২৩২ পা) “শ্মিতকিরণ-"গণে ॥* 
এই ৬৪ ও ৬৫ পয়াবের ভাবাথ। 

হাস্তকিরণরূপ সুকপূর্র অপররূণ মধুপুরে 
প্রবেশ করে এবং সেই ম্থকর্পুরমিশিভ অধর 

হইতে মধু ত্রিকুবনকে মত্ত করেন। শ্রীরৃষ্ণাধর- 
মধুপানে সকলেই মত্ত হয়। অথব| ম্থকর্পুর- 

মিশ্রিত মধু বংশীিদ্রন্ূপ আকাশে, আকাশের গুণ 
শবে প্রবেশ করিয়। বংশীধ্বনরূপে পরিণত হইয়া 

ব্িসুবনকে মত করে। ন্লিতন্ুকপূরমিশ্রিত মধু 

বংশীধ্বনিরূপে পরিণত হুইয়। কিরূপে ভ্রিতুবনকে 

মত্ত করে, তাহ! বলিতেছেন, “সে ধ্বনি*ইত্যাদি। 

বংশীধ্ৰনি সকলের কণে প্রবেশ করিয়া! কি করেন, 

তাহ! বলিতেছেন, “সব” ইত্যাদি ॥ ৬৪ ৬৫ | 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্ঘ। ২৫৫ 

(২৩৩ পা) “সে ধ্বনি-** নারীগণে ॥" 
এই.৬৬ ও ৬৭ পয়ারের ভাবার্ধ। বংশী- 
ধ্বনির গুণ ও কার্ধ্য বলিতেছেন, “মে 
ধ্বনি” ইত্যাদি । উদ্ধত, দুরন্ত, | যেই, 
বংশীধ্বনি । 

তার আগে কেবা গোগীগণে অর্থাৎ যে 
বংশীধ্বনি পরস্ত্ী লক্ষীগণকে আকর্ষণ করে; সেই 
পতিব্রত! লক্ষমীগণের তুলনায় গোপীগণ কে? 
অর্থাৎ দ্বত্রী গোপীগণকেতে। আকর্ষণ করিবেই) 
অথবা যে ধ্বনি দ্বারা বৈকু্ন্থ পতিব্রত| লক্্মীগণ 
আকর্ষিত হয়, তাহাদের তুলনায় গ্রামাকুল- 
বালিক! ও গণডপালিক গোপীগণ কে? অর্থাৎ 
বৈকুঠস্থ লক্ষীগণের আকর্ষণকারী ধ্বনি গোপী- 
গণকেতে। আকর্ষণ করিবেই । ধ্বনি নারীগণকে 
আকর্ষণ করিয়া তাহাদের কি অবন্থ। করে, তাহ! 

বলিতেছেন, “নীবীখলার়” ইত্যাদি। নীবী, বস্ত্। 
বলপূর্বক ধরিয়। আনয়ন করেন এবং লোকধর্ম, 
লঙ্জাদি তা।গ করার়। ধ্বনি এইরূপভাবে নারী- 

গণকে নাচায়॥ ৬৬৬৭ ॥ | 

(২৩৩ প1) “কাণের*.* তোমারে ॥ 

এই ৬৮ ও ৬৯ পয়ারের ভাবার্থ। বংশী- 

ধ্বনির অপর কার্য বলিতেছেন, 'কাণের 

ইত্যাদি । তা, কাণের মধ্যে । গ্রন্থ" 

কার বলিতেছেন, প্পুনঃ কয়” ইতি। 

“আন কহিতে" ইত্যাদি মহাগভুর 

বাক্য। তোগারে নন(তনের ॥ ৬৮।৬৯ ॥ 

(২৩৩ পা) 'আমিত'''কৃষ্দান ॥” 

এই ৭০ হইতে ৭২ পয়ার পর্যন্ত ভাবার্থ, 
মরল। যাই বহি, ভামিয়। যাই ॥০৯1৭২1 

ইতি মধ্যলীলায়াশ একবিংশপরিচ্ছেদে দুযো ধিনী ॥ ২১॥ 



দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । 

(২৩১ প1) “বন্দ* ইতি । শ্লোকের | বলেন, এই হেতু মুনিগণ তৎসন্বন্ধে যে 

তাত্পর্যা প্লোকাথে গ্াকাশ আছে। 

এই পরিচ্ছেদে মহাপ্রহু সনাতনকে অভিধেয় 
ব| তক্তিতত্য উপদেশ করিবেন। ইহাই গ্রন্থকার 

প্লেকার্থে প্রক।শ করিলেন। ভগবান সকলকে 

সুক্তি দেন, কিন্তু নিজবশকারিণী ভক্তি সহস। 

দেন ন| বলিয়া, উহা আত রহন্তময়ী। শ্রীগৌরাঙ্গা- 

বতারে এ ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব 

তিনি দক্জার সাগর । কোন পদকর্ত। বলিয়াছেন, 

(যদি) ন| গৌরাঙ্গ হ'ত কি মেনে হইত, 

কেমনে ধরিতাম দে। 

রাধার মছিমা, প্রেমরসে সীমা, 

জগতে জানাতে! কে? ইত্যাদি।” 

শ্রীকষ্$কে ব! শ্রীগৌরাঙ্গকে অধীন করিতে 

পরে, এরূপ সন্ধান) আজ জগতের সমক্ষে শবয়ং 

প্রকাশ করিলেন ॥ ১ ॥ 

(২৩৩ প1) “জয় জয়******পিশ্চয় ॥” 

এই ১ম পয়ারের ভাবার্থ। এইত কহিল, 

পুর্ব পরিচ্ছেদ বলিল। এইত” 

ইত্যাদি ।মহ1প্রভুর বাক্য। কৃষ্ণ এক 

ধার অর্থাৎ সর্দাশ্রেষ্ঠ জীকৃষ্ই একমাত্র 
সম্বন্ধতত্ব। অর্নশান্ত্রে কুষ্ভক্তিকেই 

অভিধেয় কহিয়াছেন। “অভিধীয়তে 

অনেন ইত্তি অভিধেয়ম্।* ভক্তিদ্বারাই 

সম্পূর্ণরূপে ধীরুষ্। জ্ঞাত হন বলিয়া, 

ভক্তিই অভিধেয় ॥ ১ ॥ 

(২৩৩ পা) *শ্রুতির্মাতেতি ॥ 

ক্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। সর্কশান্ত্রে ভক্তিকেই অভিধেয় 

শ্লোক নির্ণয় করেন, তাহা এই শ্লোক ॥২| 
(২৩৪ পা) "অদ্রয়জ্ঞান******গণন 

এই ২ পয়ারের ভাবার্থ | 
আশক্ক। হইতে পারে, শ্রুতি বলেন, পসর্ব্ং 

খন্থিদং ব্রঙ্গ” অর্থাৎ এই সমস্তই ব্রহ্ধ। অতএব 

রঙ্গ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নাই। শ্রীক্কষণই 

ব্রহ্ম) সুতরাং শ্রী হইতে ভিন্ন বস্ত কিছুই 

নাই) তাহা হুইলে অভিধের কৃষ্ণভক্তি, কে 

আচরণ করিবে? অর্থাৎ গ্রীকুষ্ণ হইতে ভিন্ন পদার্থ 

যর্দি থাকে, তবে তীহার শ্রীকুঞ্চভক্ত আচরণ 

সম্ভব হয়, আর যদি ন। থাকে, তবে এ ভক্তি, কে 

আচরণ করিবে? ইহার উত্তরে, সেই তক্তি, কে 

আচরণ করিবে, তাহ! বিবার জন্ত প্রথমে 

সজ্ষেপে গ্কঞ্চতত্থ বলিতেছেন, “অদ্থয়”, ইত্যা[দ। 

অন্বয়-জ্ঞানতবরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, স্বরূপে, 

সবরূপবিলাসন্পপে; স্বরূপশক্তিরূপে, শ্বরূপশকি- 

বিলাসরূপে, স্বরূপশক্তিবৃন্তিরপে ও স্বরূপশক্কি 

বৃন্তিবিগাসর্ূপে নিত্য বিরাজিত। স্বরূপ, শ্বয়ং 

ভগবান্ শ্ীকঞ্চ; স্বরূপবিলাস, শ্রীবলরাম ও 

গ্লীনারায়ণ; গ্বরূপশ্তি, শ্ীরাধিক1) ন্বরূপশক্তি- 

বিলাস, শ্রীচজ্জাবলী ও শ্রীলক্মী। স্বরূপশিবৃত্তি, 

বিশুদ্বসস্থ; দ্বরূপশক্তিবৃত্তিবিলাস, বিশুদ্ধসত্ধের 

প্রকাশ। অবতার সকল শ্বরূপবিলাসের অংশ। 

পরিকর সকল শ্বরূপশক্তির ব৷ শ্বরূপশক্কি বিলাসের 

ংশ। ম্বরূপবিলাসের অংশভূত অবতারগণ 

শ্রীকষেঃর শ্বাংশ বলিয়! গণ্য হদ। তটস্থাশক্তিরূগ 

জীব সকল ভীকষের বিভিন্নাংশ। এই সকল স্বাংশ 

ও বিডিক্নাংশ লইয়া গ্রীক অনস্ত বৈকুঠে ও 

বরক্ষাণ্ডে বিহার করেন। বিভিক্নাংশজীব শ্রীকষের 

শক্তি বলিয়। গণ্য ॥ ২॥ 



মধালীলা। ] 

(২৩৪ পা) “সেই বিভিন্নাংখ***** 
নিকট যায়॥” এই ৬ ও ৪ পয়ারের 

ভাবার্থ। বিভিন্নাংশ জীব আবার নিত্া- 

মুক্ত ও নিত্যনংমার ভেদে দুই প্রকার। 

এ দ্বিবিধ জীব কিরূপ, তাহ বলিতে- 

ছেন, “নিত্যমুক্ত” ইত্যার্দি। 
বাহার! নিত্য শ্রীকৃষ্চচরণে উন্মুখ, তাহ।রাই 

নিতামুক্ত । তাহার পার্ষদমধো গণ্য হন এবং 

শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপ সুখ নিত্য তোগ বঝরেন। 

বাহার! শ্রীকৃষ্ণ নিতা অর্থাৎ অনাদিকাঁপ হইতে 

বহিন্মখ, ত্বাহারই নিতাসংসার । তাহার1 অনাি- 

বহিমুখত। বশতঃ সংসারে বন্ধ হইয়| সংসার-ছুঃখ 

ভোগ করেন। তাহাদের বহির্দাথত! নিবন্ধনই 
মায়! তাহাদিগকে বন্ধন করিয়! সংসারছুঃখ প্রদান 

করেন। এ সংসারছুঃখ আধ্যাত্মিকাদি ভেদে 

ব্রিবিধ। এইজন্য সংসারহৃঃখকে থিতাঁপ বলে। 

জীব, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়াই ত্রিতাপ 
ভোগ করে।” সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে 

যে জীপ সাধুৰপ বৈদ্য লাভ করেন, তিনিই 
তদুপদেশে সংসার-রোগ হইতে যুক্ত হন। সাধু- 
বৈদোর উপদেশরূপ মন্ত্রের বপেই, মায়াপিশাচীর 

আবেশ ত্যাগ হইয়! যায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গেই 

ত্রিভাপেরও নিবৃন্তি হয়। তখনই জীব কৃষ্ণভক্তি 

লা করিয়। পুনশ্চ কৃষ্ণের.নিকট গমন করেন। 

অতএব মায়।বিনাশজ্জন্য নিতাসংসার জীবই কৃষ- 

ভক্তি-আচর্ণ করিবেন ; ইহ! প্রতিপন্ন হইল।৩:৪॥ 

( ২৩৪ পা ) “কামাদীনামিতি |” 

শ্নেেকের তাৎপর্যয। “কামক্রোধের" 

ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। 
কোনসময়ে এক তাঙ্গণ দন্াবৃত্তি ছার! 

জীবিক! নির্বাহ করিত । বনমধ্যে এ ব্রাক্ষণ 
একদ। দেবর্ধ নারদকে আগমন করিতে দেখিয় 

গ্রদু্চিত্তে মনে করিল, আজ আমার শুর্ভদিন, 

এই -আগত ব্যক্তির যথাসর্বন্থ লুঠন করিয়! 

প্লোকের ও পয়ারের ভাবা । ২৫৭ 

কয়েকদিন স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পে।বণ চালাইতে 

পারিব। ইহ! স্থির করিয়া, নারদের আগমন 

গ্রতীক্ষায় বৃক্ষের অন্তরালে আম্মগোপন করিল। 

পরে এ স্থানে নারদ আগমন কাঁরলে, তাহার পথ 

অবরোধ পূর্বক এ দন্যু কছিল, ঠাকুর) তোমার 

যাহ! কিছু আছে, তাহ আমায় দাও, নচেৎ 

তোমার প্রাণ নষ্ট করিয়। যথাসর্শ্ব গ্রহণ করিব। 

দেবর্ষ নারদ তখন উহাকে কয়েঝটি উপদেশ 

প্রদান করিলেন। নারদের মুখে তত্কোপদেশ 

শুনিয়। এ দহ্থার নিক দুরধর্দের পরিণাম 

হদয়লম হইল। তখন নারদের শ্রীচরণ ধরিয় 
দস্থা কছিল, প্রভে!, এই সকল ছৃক্্ম হইতে মুক্ত 

হইবার উপায় কিনাই? নারদ কহিলেন, বৎস, 

এতকাল তুমি কামাদির দাস হইয়! কামাদির 

সেব করিয়। বহুবিধ পাপে লিপ হইয়াছ; এক্ণে 

যদি তুমি ছ্ারকায় গমন করিয়! যছুপতির দাস 
হইয়া, তাহার সেব। কর, তবে সর্বপাপ হইতে 

মুক্ত হইতে পারিবে। দ্থা কছিল, দেব, আমি 

মহাপ!পী, কিরপে আমি ঘ্বারকার প্রবেশ করিব? 

এবং কিরূপেই ব| সেই যছুপতিকে চিনিতে 

পরিব? নারদ কছিলেন, যখন তুমি যহুপতির 
শরণ লইতে, তখন তাহার কৃপায় ছ্ারকার 

প্রবেশ করিতে পারিবে। পরে যছুপতির রূপ. 

বর্ণন] কিয়! নারদ বলিলেন, মতকর্তৃক বর্ণিত রূপ 

বহার দেখিবে) তিনিই যছুপতি। অনন্তর 

নারদের উপদেশে, এ দস্যু ব্রাহ্মণ কামাদির দাসত্ব 
তাগ করিয়। যছুপতি শ্রীকষের দাস হইবার জঙ্ত 
দ্বারকায় গমন করিয়া যছুসভায় উপস্থিত হইয়! 

শ্ীক্কে কছিলেন, হে যহুপতে! আপনার 

শরণাপন্ন হইলাম, আপনার নিজ-সেবাকার্ষে 

আমাকে নিয়োগ করুন; আপনি যাহ! আজ! 

করিবেন, আমি তাহাই প্রতিপালন করিব। 

যদি বলেন,'"সেবা' অতি কঠিন কার্য) সুতরাং 

তাহ! পারিবে না। তছুত্তর, আমার পক্ষে সেবা" 

কাধ্য, তত কঠিন নহে) কারণ) জাম যখন 

গা 



২৫৮ 
রি 

প্রীপীটৈতন্তচরিতাযত 1 [?ধাবিংখ পারছছে?। 

কামাদি ছয়ঙ্রনের বহপ্রকারে সেবা! করিয়াছি, | যাগ ও জামকে 'সভিধের বলিয়াছেন, ততুত্তর, 
তখন আর একজনের (আপনার ) সেবা করিতে 

পারিব না? অবস্থাই পারিব। জতএব আপনার 

সেবা প্রদান করুন| বদি বলেন, কামাদি ছয় 

গ্রতভূগণকে ত্যাগ করিলে কেন? তহুত্তর, কামাদি 

ছয়জন যখন যে আন্ত! করি, তখনই সেই আজ্ঞা 

পালন করিত।ম ) এমন কি, ভাহায়া যে তুষ্ট আজ। 

অর্থাৎ ঘাহছাতে আমার অধোগতি হয়, এরূপ 

আজ্ঞ। করিতেন; তাছাও জমি প্রাণপণে গ্রতি- 

পালন করিতাম। তাহাতে জামার পুরস্কার 

দেওয়! দুরে থাকুক, আঁমার প্রতি তাহাদের দয়াও 

হইত না| পুরস্ক!রের বিনিময়ে তাকার| সর্বদা 

আমায় পদাধাত করিত অর্থাৎ ত্রিতাপে দগ্ধ 

করিত। তথাপি আমি প্রাণপণে তাহাদের 

আজ্ঞা পালন করিলেও, তাহারা আমায় পদাথাত 

করিতে লঞ্জিত হইত নখ বা তাহাদের পদাধাতের 

নিধৃত্তি হইত ন।। এত কষ্ট শ্বীকার করিয়াও 

বহুকাল তাহাদের সেবা! করিবার পর, আপনার 

পায় সাধু-বৈদারূপ নারদের উপদেশ-বলে, 
আমার ভক্তি লাভ হুইপ়াছে। এইছেতু কামাঁদি 

" গ্রাতুগণকে তাগ করিয়া, আপনর শরণ লইয়াছি, 

এক্ষণে নিজদাসো আমাকে নিযুক্ত করুন। আমি 

আপনার সেবা করিতে সক্ষম হুইব। এই প্লোকে 

গ্রতিপরন হইল, কামাদির দাস এ দন্থ্য াঙ্গণ 

ঘেমন নারদের উপদেশে, কৃষ্ণতক্ষি লাভ করিয়া 

শ্রীকফের নিকট গঙ্গন করিল) তজপ সাধুরূপ 
বৈদ্যেয় উপদেশরূপ মগ্ত্রে জীবের মায়াপিশাচীর 

তাগ হুইয়। রুষ্*তক্তি লাভ হয় এবং জীব 

শীষের নিকট গমন করেন ॥ ও। 

(২৩$ পা) “রুষ্ভক্তি'****'বল ॥* 
এই & পয়ারের ভাবার্থ। ভক্তিত্বারাই 
কফ লভ্য হুয়েন বলিয়া, সকল সাধ 
নের মধ্যে কষ্তক্তিই সর্বপ্রধান 
অভিধেয়। 

বদি বল, শাজে কোথাও কোথাও যে কর্ম, 

পতক্তিমুখ” ইত্যাদি। কর্ম, যোগ ও জ্ঞান, 
এই তিনটিই ভক্তিমুখাঁপেক্সী। কর্ণ, যোগ ও 

জ্ঞানের ফল ভক্তিফলের তুলনায় অতি তুচ্ছ। 

কর্মাদি এ অতিতুচ্ছ নিজফলও আবার ভক্তির 
সাহায্য ব্যতিরেকে প্রান করিতে সমর্থ হয় ন1॥৫। 

( ২৩৬ পা) নৈক্ষর্ম্যমিতি।” 
শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে গ্রকাশ 
আছে। ভক্তির মাহায্য ব্যতীত কর্খ্মাদি 
নিজ নিজ ফল গ্রাদান করিতে পারে না, 

ততৎ্ঞরমণ এই শ্লাক। 

নারদ বেদব্যসকে এই ক্লক বলেন, ভক্তি 
রহিত কর্ম ও যোগ কিছু কিছু সিদ্ধি উৎপাদন 
করিয়াই নিবৃত্ত হয় বটে, বিস্তু প্র সকল সিকি 
চিরস্থায়িনী হয় না। ভক্তিরহিত জ্ঞানও তদ্রুপ 
অকিঞ্চিংকর। যখন ভক্তির ফল অপেক্ষা জ্ঞানের 

ফল তুচ্ছ, তখন সকাম ও নিষ্কাম কর্শের এবং 
যোগের ফল যে আরও তুচ্ছ, তাহা কৈমুত্যিক 
ন্যায়ে জান! যায়। অতএব কর্মাদি ভক্তিমুখ!- 

পেক্ষী বলিয়! বৃষ্ণভক্কিই সর্ব প্রধান অভিধেয় ॥8 

(২৩৪ পা) “তপন্থিন” ইতি। 
ধোকের তাৎপর্য । “কৃষ্খভক্তি বিনা 

দিতে নারে ফল” এই পয়ার প্রমাণ 
“ক্ষেমং ন বিদান্তি বিনা যদর্পণম্ ॥” 

ভক্জিরহিত ব্যক্তির কর্মমাদি সর্বসাধন বিফল 
হয়) এই গ্লোকে তাহাই বলিলেন। তগন্থী, 
জ্ঞাণী। দানশীল, কর্তী। শ্রীভগবানে তগস্তাদ্দি 
অর্পণ ব্যতীত সেই সেই তপহ্থাদির। পরম ফল 
প্রাপ্ত হওয়। যান্ন না। অত্তএব তক্তি বাতীত 

কর্মম।দি নিজ নিজ ফল প্রদানে সমর্থনছেন। 

ইহ! সিদ্ধ হইল। তথাছি, “সর্বসামপি শিদ্ধিনাং 
মূলং তচ্চরপর্চনম।” অর্থাৎ হে ভগবন্, 
তোমার পাদপল্পমেবাই সফল দিদ্ধির মৃল। 
সন্দেহ হইতে পরে, শ্রতিতে উজ হাইয়।ছে)__ 



মধ্যলীলা | ] শ্লে।কের ও পল্লারের ভাবাথ। ২৫$ 
এ. প
সর
া 

পান প্রমাদেন বিশুর্বসত্বস্ততস্থ তং পশ্তেত।” 

অর্থাৎ জ্ঞানের কৃপাতেই বিশুদ্ধসধ হইয়। 

ীব ব্রক্মকে দেখেন । ইত্যা্ি ক্রতিবাক্যে জ্ঞানের 

প্রসাদে যখন ব্রঙ্জানন্দ লাভ হয়; তখন ভক্তির 

অপেক্ষা কি? তহত্তর, জ্ঞান দ্িবিধ বিশেষ ও 

আবিশেষ। বিশেষ জ্ঞানটি ভক্তি এবং অবিশেষ 

জ্ঞানটি বঙ্ধজ্ঞান ব| কেবল জ্ান। প্জঞানং পরম- 

গুহাং মে যদ্বিজ্ঞানামতা।দি চতুঃক্লেক দ্বার 

অন্তর্ধ্যামিরূপে শ্রীক্জ ত্রক্জাকে বিশেষ জান ব! 

ভক্তি উপদেশ দেন? ইহ! প্রসিপ্ধি আছে । ভক্তি- 

লক্ষণোক্ত অনুশীলন শব্ষের ভাবরূপ জর্থের 

ক্রোড়ীকরণে বিশেষজ্ঞজন বলিতে ভক্তিকেই 

বুঝায়। যদি বল, ভক্তিকে একবার জ্ঞানাবরণ 

শূন্য বলিয়। আবার বিশেধজ্ঞান বল কেন? 

ততুত্তর, তক্তির তাবরূপ বৃত্তি জঞানই। জ্ঞ/ন ও 

তাৰ উভয়েই অস্তঃকরণের বৃত্তি। এ জান 

দ্বিবিধ; বৃত্তিজ্ঞান ও ফলজ্ঞান। অস্তঃকরণ যখন 

ন্রেপ্স বস্তর আকারে আকারিত হুর, তখন 

তাহাকে বৃত্তিজ্ঞান বলে। জেয় বস্তর প্রকাশে 

যে বিচারজ্জনিত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে 

ফলজ্ঞান বলে। ন্বগ্রকাশ বিষয়ি আত্মার জ্ঞানই 

বৃত্তিজ্ঞান এবং আত্ম। দ্বার! প্রকাশ্ত ঠঘটপটাদি 

বয় সকপের বিচার জনিত অর্থ[ৎ এটি ঘট, এটি. 

পট ইত্যার্দিকপ জ্ঞানই ফলজ্ঞান। বৃত্তিজ্ঞান 

বিচার-নিরপেক্ষ অতএব শ্বপ্রকাশ বলিয়! 

দ্বাভানিক। ফলজ্ঞান বিটারনিষ্পনন,। অতএব 

অন্যের গার! প্রকাণ্ত বলিগ! কৃত্রিম। নির্শল, 

নির্বিষদ্ন অন্তঃকরণ আত্মার আকারে আকারিত 

ইইলেই, তাহাকে আত্মপ্রান ব বৃত্তিজ্ঞান বল 

ঘায়। আত্মার ফলজ্ঞান হয় না। অস্তঃকরণ 

ঘটপট।দি বিষয়ের আকারে আকারিত হইলে, 

বুদ্ধিস্থ চিদাভাস বর্কক বিচার পূর্বক ঘটার্দি- 

যিষনক অজ্ঞানের়ী অপসারণ দ্বার! যে জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়, তাহ। ফগজ্ঞান। ভাবরূপ! অন্তঃকরণেষ 

দ্াভাবিকী বৃত্তি আবার পূর্ষেঞ্ ম্বপ্রকাশ 

আত্মজ্ঞান হইতেও বিশেষ। আত্মজ্ঞান অস্তঃ- 

করণের চিৎসত্তারূপ। বৃত্তি। ভাব অস্তঃকরণের 

চিৎসত্তার সাররূপ! বৃত্তি। ভাব আনুকুগ্যা্দি- 

বিশিঃ্। অ।ননরূপ! বৃত্তি বলিয়া, উহাকে চিৎসত্তার 

সাররূপ। বৃত্তি বলে । অতএব শক্তিই বিশেষজ্ঞান। 

এই বিশেষজ্ঞানরহিত তপস্তাধি ফল বুথ! হয় 

বলিয়া, ভক্তি গপেক্ষিত হয়। কেবল আ্ঞান 

মুক্তি দিতে পারে না, তাহ! পর পয়ার।দিতে 

প্রমাণ করিতেছেন। কেবল জ্ঞানে ইষ্টপিস্ধ 

হইলে, চতুঃসনাদির ভক্তি আচরণ বার্থ হয়॥ ৫ ॥ 

(২৩৫ পা) “গুদ্ধ'*****শবিনে |? 

এই ৬ পয়ারের ভাবার্থ। ভক্তি ব্যতীত 

কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না? 

কেবল জ্ঞানে কিছুই লাত হয় না, নিজের 

সত্তামাত্রই অবশিষ্ট থাকে, আর কিছুই সঞ্চয় 

হয় না, ফেব” শ্বতাবিক- সত্তাজ্ঞানই থাকে। 

অতএব উহ! অকিঞ্চিংকর। কেবল জ্ঞানের 

হেয়ত্ব গ্রতিপাদনে কর্ম ও যোগের হেয়ত্ব গ্রুতি” 

পন্প হইল জানিবেন ॥ ৬॥ 

(২৫পা) "আেয়ঃ সূতিমিতি।” * 

ধ্লেকের তাৎপর্য । “গুদ্ধজ্ঞান' ইতি 

পয়ার গুমাণ এই শ্লোক। 

দ্ধ) গ্র্কষ্ণকে কহিলেন, বাহার প্রসাঙগে 

অস্ভুদয় ও অপবর্গ প্রভৃতি সর্ববিধ মঙ্গলই লাত 

কর। যায়, সেই ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া, যাহার! 

কেবল জনের জন্য ক্লেশ বরে, তোমার সর্ষে, 

স্বত্ব অন্বীকার করিয়। যাহার! কেৰল আত্মজ্র/নের 

জন্য চেষ্ট! করে, তাহাদের ক্লেশমাওই লাভ হয় 

অথ]ৎ মুক্তিলাভ করে না। তথা।হ গীতা, 

“রেেশোহধিকতরন্তেষ/ মব্যক্তালক্তচেত্স!ম্।” 

ব্রন্মে আসঙ্তচিত্তকারিগণের অধিকতর কেশ 

হয়। অতএব ভ্তিরহিত ক্লেশবুক্ধ জানে মুক্ি 

হয় ন|। যে অবস্থাকে, জ্ঞানিগণ মুক্তি হলিয়। 

থাকেন, তাহ। প্রত মুক্তি নহে॥ ৬॥ 



২৬৩ 

(২৩৬ পা) “কষে ম্মুখে 

জ্ঞানে ॥” এই ৭ পয়ারের ভাবার্থ। 
অবিদা। কল্পিতমিথ্যত্বজ্পক জ্ঞানকে অর্থাৎ 

মায়ার নাশক ও আত্মঞ্জনোদরকে জ্ঞানিগণ মুঝ্ধি 

বলেন। ট্র মুক্তির জনা জ্ঞানিগণ গ্রভৃত ক্লে 

শ্বীকার করেন। কিন্তু কৃষেেম্মুখ অর্থাৎ প্রকফে 

শরণাপন্ন জীব এ মুক্তি অনায়াসেই লাভ করিয়! 

থাকেন। অভএব আনির মুক্তি, প্রকৃত মুক্তি 

নহে। প্রকৃত মুক্তি ভক্তি ব্যতীত প্রাপ্ত হওয়। 

যায় ন|। শ্্রীরচের শরণাগত হইলে যখন মায়! 

হইতে উত্তীর্ণ হওয়। যায়, তখন তজ্জণ্য প্রতৃত 

ক্লেশ স্বীকার করার গ্রয়োঞন কি? 

( ২৩৬পা ) “দৈবী হেযেতি । 

ছ্পোকের টাকা ও বাঙ্গল! মধ্যের ২০৬ 
পৃষ্ঠায় দেখুন। জ্ঞানী যে মুক্তির জন্য 
বহু ক্লেশ স্বীকার করেন, কৃষ্োোন্ুখ 

জীব তাহ। অনায়ামেই লাভ করেন, 

তৎগ্রমাণ এই নেক ॥ ৭॥ 

(২৩১ প1) “ধফ্জের'''পড়ি মজে ॥ 

"এই ৮ পয়ারের ভাবার্থ সরল। তাহা, 

আমি নিত্যদাম ইহ] । 
প্রীক্চের ওজন ন1 করিয়। ভীব্;বর্ণ ও আশ্রম 

আঁচারয়প স্বধর্দের আচরণ করিলেও, এ স্বর 

তাহাকে মার়াবন্ধন হইতে মেচন দুরে থাকুক, 

নরকহাতনা হইতেও মোচন করিতে পাবে না। 

অতএব জীব শ্রীকৃষ্ণ জন ন1 করিয়। তাহাকে 

অবজ্ঞা! করতঃ স্বধর্্মাচরণ দ্বারাও রৌরবে পতিত 

হয়। প্রীক্চভক্তি ব্যতীত কর্দির ন্বধর্দাচরণবূপ 

কর্মাও কন্িকে উদ্ধার করিতে পায়ে না॥৮॥ 

(২৩১ পা) “মুখবাছুরুপাদেভ্য 
ইতি । 
প্রকাশ আছে। “চারিবর্ণাশ্রমী” এই 

পয়ার প্রমাণ “বধ এয।ং পুরুষমিত্ি |" 
শ্লোক 8৮৯। 

স্রীপ্রীচৈত্তচরিতাস্ৃত । 

শ্লোকের তাৎপর্য গ্লোকার্থে 

[ হ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ। 

(২৩৬ পা) “জ্ঞানী'*******শ্বিনে ॥৮ 

এই ৯ পয়ারের ভাবাথ। 

কর্মির ন্যায় জ্ঞানীও আত্মজ্ঞানের উপয়ে 

আপনাকে জীবনুক্ত বলিয়! অভিমান করেন 

কিন্তু কৃষ্ণতক্তিবর্জিত তাহার সেই জ্ঞান যে 

চিত্তশুদ্ধিও করিতে পারে নাই, তাধ! বুঝিতে 

পারেন না। অতএব তীাহারও অধঃপতনই 

হুইয় থাকে ॥ ৯॥ 

( ২৩৬ পা ) এ্যেইনা ইতি ।* 

শ্লোকের তাৎপর্যা শ্লেকার্থে গ্রকাশ 

আছে। কুষ্*ভক্তিবঞ্জিত জ্ঞানের রা 

জ্ঞানির যে অধঃপতন হয়, তত্গমাণ 

এই শ্লেক ॥ ১০ ॥ 

(২৩৭ প।) “কৃষ্$'*****অধিকার ॥” 

এই ১০ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রীরুষণ 

সুর্যযতুল্য॥ মায়া অন্ধকারসদৃশ্শী। যেখানে 

ঈ্ীকষঃ যেখানে মায়ার অধিকার নাই। 
ভক্তিদ্বারাই শ্রীকৃঞ্চহূর্ষের উদয় হয়, তাহাতে 

মায়ান্ধকার থাকিতে পারে না। কেবল জ্ঞান, 

যেগ ও কর্শের হবার! শ্রীক্চের উদয় ন! হওয়াতে 

মায়ান্ধকারও সম্পূর্ণন্ূপে দুরীভূত হয় না। অতএব 

ভঞ্ই প্রকৃত জীবনুক্ত । 

(২৩৭ পা1) “শশ্বত গ্রাশান্তমিতি।” 

শ্লোকের তাৎপর্য গ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে । ' “ধু নুর্যযমম” ইতি পয়ার 

প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১১ ॥ 

( ২৩৭ পা ) এবিলজ্জমানয়েতি” 

শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে গ্রকাশ 

আছে। ণ্বাহা কুষ* ইতি পয়ার 

প্রমাণ এই লোক ॥ ১২॥ 

(২৩৭ পা) “কৃষক, পার ॥" 
এই ১১ পয়ারের ভাবার্থ। এসকল 

জীব যদি একবার বলে, “কষ আমি 



মধালীলা। ] চোকের ও পয়ায়ের ভাবার্ঘ। ২৬১ 
০০০ পারার াাইরাররররারনাারররররররাররাররররট 

তোমার” তাহ হইলে, কৃষ্ণ তাহাকে 

গায়াবন্ধন হইতে মোচন করেন ॥১১। 

( প। ২৩৭ )প্রুদেনেতি। গ্রোকের 

তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে ।” 

'ুষ। তোম।র” এই পয়ার প্রমাণ এই 

প্রেক ॥ ১৩॥ 

(২৩৮ পা) “ভুক্তি,*******'ভজয় ॥* 

এইট ১২ পয়ারের ভাবার্ঘ। ভুক্তিমুক্তি- 

নিদ্ধিকামী অর্থ(ৎ কম্মী, যোগী ও জ্ঞানী 

যদি সুবুদ্ধি হন, তবে তাহারা রৃতার্থতা 

লাভের জন্য ছয়ভক্তিযোগদ্বার। ক্কঞ্ণকে 

ভজন করেন। ১২॥ 

(২২৮ পা) “অকাম. ইতি।* 
প্লোকের তাৎপর্য শ্লেকার্ধে গুকাশ 

আছে। “ভুক্তিযুক্তি” পয়ার প্রমাণ 
এই শ্লোক ॥ ১৪ ॥ 

(২১৮ প1) «অন্যকামী '** ভূল1ইব 
এই ১৩ পয়ারের ভাবার্থ মরল। আমা, 

আমাকে । মুখন মুর্খ ॥১৩॥ 

( ২১৮ পা) “মত্যদিশতীতি।" 

শ্লেকের তাৎপর্য শ্রেকার্থে গ্রকাশ 

আঁছে। “কষ কহে" ইত্যাদি পয়ার 

গুম (এ এই শ্রে।ক ॥ ১৫॥ 

(২৩৮ পা) “কাঁম'**গভিলাষে ॥ 

এই ১৪ পয়ারের তাবার্থ। খিনি কামনা 

করিয়াও শ্ীরুষ্ের উপারনা করেন,তিনি 

কষ্ধরন প।ইয়া কামনা] ত্যাগ পুর্বক 

শ্রীকৃষ্ণের দাসা অভিলাষ করেন | ১৪ ॥ 
(২৩৮ পা) “শ্থানাভিল]ধীতি।* 

ফ্লটকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে গুকাশ 

আছে। “কাম লাগি পয়ার প্রাণ 

এই শ্লোক। : 

ধরব মহাশয় রাজ্যকামনায় শীকফের আয়াধন| 

করেন, পরে শ্রীকষ্কে পাইয়। রাজ্যকামন। ত্যাগ 

করিয়! তাঁহার দাস্য অভিল।ষয করেন। ইহাই 
গ্রাতিপন্ন করিলেন ॥ ১৬॥ 

(পা ২৩৯) “সংসারে '**** তীরে ॥* 

এই ১৫ পয়ারের ভাবার্থ মরল। তরে, 

মংমার হইতে উত্তীর্ণ হয় ॥১৫॥ 

(২৩৯ পা) “মৈবমিতি ।* শ্লোকের 
তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

“নংলারে" ইত্যার্দি পরার প্রামাণ ফ্লোক ॥ 

ভগবন্ত্নে অধমেরও ভগবদর্শন হয়। 

্রকুষ্ণভজনে শুদ্রাদি সকলের অধিকার এবং 
তদ্র্শনে সকলেই যোগ্য। অন্তু মহাশয় 

সৈন্য বলিলেন, আমি অধম হইলেও পীর 

দর্শনে বঞ্চিত হইব ন1। বস্ততঃ অজুর মহান 
অধম নহেন, যেহেতু পূর্বে তাহাকে ভক্তশ্রে 
বলিয়াছেন। অধম ব্যক্তির শ্রীকষ্দর্শন কিনা্প 

হয়; তাহ! সমৃষ্টান্তে বলিতেছেন, ধেমন.নর্দী- 
প্রবাহে নীয়মান তৃণকাষ্ঠাদির মধো কখন ফোঢাটি 
তীর প্র হয়, তক্জরপ কর্্মভোগরধা কালগ্রবাছে 
নীয়মান জীরগণের মধো অজামিল।দির ভার 

নামাভামেও কখন কোন জীব তীরশ্বরূগ 

শ্রীরুষকে প্রাপ্ত হন। কৃপালুতাদি মাহ্বস্বা 

বিশিষ্ট শ্রীরষের দর্শন তাহার মাহাস্বা গ্রতাবেই 
লাভ হয়। অতএব শ্রীরষ্ের ভজন(ত(সেও 

কখন জীবের ভগবন্দর্শন ঘটে ॥ ১৭ ॥ 

(২৩৯ পা) “কোন ভাগে ** 

উপজয় ॥” এই ১৩ পয়ারের ভাবার্থ। 

আধম জীবের ভাগোদয়ে কি হয়, তাহ। 

বলিতেছেনত “কোন” ইত্যা দি।। 

কোন অনির্বচনীয় ভাগোর উদযে বখন 
কাহারও সংসার জয়োনুখ হয়) তখন জটতয়তি 

সাধুর সঙ্গ লাত হয় এবং হার কৃপা জন্তু 
সৃতি হয় 7১ : 



শ্রী্ীচৈতগ্ভচরিতাস্বৃত । 

হয়ন।? ভক্তি ব্যতীত কি কঙ্:গ্রাপ্তি হয় না? 

তাহাতে বলিতেছেন। “মৎকপা” ইত্যাদি । সাধু" 

কপ! ব্যতীত কোন বর্থানুষ্ঠান গার! কোনরূপেই 

ভক্তি লাভ হয় ন। | যাহার ভর্তি লাভ হয় না 

তাহার কৃষ্ণগ্রাপ্তি দুরের কথা, সংসারেরও কয় 

হয়না ১৯। 

২৬২ 
( ধাবিংশ পরিচ্ছ্দে। 

( ২৩৯ পা) “ভবাপবর্গ ইতি।' 

ক্লোকের তাৎপর্ধ্য শ্লোকার্থে গ্রক।শ 

আছে। “কোন ভাগ্যে ইত্যাদি 

পয়ার প্রামাণ এই প্লোক ॥ ১৮ ॥ 

(২৩৯ পা) “কুষ যদি'**আপনে ॥”* 

এই ১৭ পয়ারের ভাবার্থ। সাধুরুপায় 

লব্ধরতি কোন ভাগ্যবানের প্রতি যদি 

কপা করেন, তবে গ্রকষণ বাহিরে 

আচার্যযরূপে ও অন্তরে অন্তর্যামিরূপে 

ধঘখাযে!গ্য উপদেশ দেন ॥ ১৭॥ 

(২৩৯ পা) দনৈবেতি।” উনিশ 

্লোকের ঠীকা ও বাঁগল। আদির ৮ 

পৃষ্ঠায় দেখুন। গুরু অন্তধামিরূপে 

প্লার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১৯॥ 

(২৩৯ প।) “ঘাধুসঙ্গে *** *** যায় 

কনা ॥* ১৮ পয়ারের ভাবার । সাধুসঙ্গে 

কি লাভ হয়, তাহা বলিতেছেন, “গাধু- 
লজ" ইত্যার্দি। 

' সাধুসঙ্গের গুণে কৃষ্ঠতক্তিতে শ্রদ্ধা হর। 

নাধুর স্বপা ব্যতীত কেবল সাধুসঙ্গে কুষ্ণভক্তি 

হয় ল। ধলিয়া,' পয়ায়ে পৰি হয়” বলিলেন। 

লর্ধাদ। সাধুসঙ্গে ও সাধুসেবার সাধুকুপ হয়। 

গাধুসঙ্গ সাধুকুপার দ্বারশ্বরূপ বলিয়! ঝলিলেন, 

প্গ1ধুসজ* ইত্যাদি। যদি কাহারও সাধুসঙ্গের 

গুণে কঙ্খতক্তিতে শ্রদ্ধা হয়) তবে তিনি ভক্তির 

সবল প্রেম প্রাপ্ত হন। প্রেমের সিদ্ধিতে তাহার 

লংসারও জয় হয়। ১৮॥ 

(২৩৯ পা) “যদচ্ছয়েতি।” ক্লোকের 

তাৎপর্যযার্থ প্লে/কার্থে প্রকাশ আছে। 

*লাধুসন্ষে'আদি পয়ার প্রমাণ মোক ॥২০। 

(২৩৯ পা) “মত্কুপ।'''যায়কয়॥ 

এই ১৯ পয্নারের ভাবার্থ। 

যি হল, লাধুককপা ব্যতীত কি ভঙ্গি লা 

(২৪, পা) “রহ্ুগণেতি। শ্লোকের 

তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

“মহত্রুপা” ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ 

শ্লোক ॥২১॥ 

(২৪০ প1) 'নৈষামিতি।* দোকের 

তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

“মহত্রুপা” ইতা]র্দি পয়ার প্রমাণ 

শ্লোক | ২২॥ 

(২৪০ পা) “নাধুমঙ্'*****হয় ॥৮ এই 

২০ পয়ারের ভাবার্থ। মকলশাস্ত্রেই এক- 

বাক্যে সাধুষঙ্গের মহিমাখীর্তন করেন | 

নাধুসঙ্গের অতুল গুভাব। অত্যন্প কাল 

মাধুমজেই সর্বাসিদ্ধি লাত হয় ॥ ২০ ॥ 

(২৪০ পা) *তুলয়/মেতি ।" শ্লোকের 

তাথ্পর্য্য গ্লেকাথে প্রকাশ আছে। 

'“সাধুনজ* ইতি পয়ার পামাণ এই লোক । 

নুমেরু পর্বতের স্থিত যেমন সর্ষপের তুলন! 

হয় ন!, তষ্জপ সাধুলঙ্গের ফলের সহিত মোক্ষাদর 

ভূলন! হয় না। যেহেতু সাধুস্গ ছা] নুহুল্পতি 

ভক্তির লাভ হয়। অতএব তগবন্তৃক্তিই সর্ব" 

প্রে্ঠ। ইহ] শ্বীকার না কারলে, পূর্ণগ্ঞানী 

সনকাদির ভক্ত ক।নন। অপ্রসঙগ হর়। ২৩॥ 

(২৪ পা) “কষ দিও। ॥৮ এই 

২১ পয়ারের ভাবার্থ মরল। ভক্তিই 

সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া করুণাময় ওকষ 

অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগৎকে উপদেশ 

দিয়াছেন ॥ ২১। 



মধযলীল। ) প্লোকের ও পয়ায়ের ভাবার্থ। ২৬৩ 

(২৪৭ পা) “নর্কগুহৃতমমিত্যাদি |” 

শ্লৌকদ্বয়ের তাৎপর্য । গ্রীকুষ্ অঞ্জুনকে 
লক্ষ্য করিয়া জগতকে যে উপদেশ দেন, 

তাহ! এই দুষ্টটি গ্লোক 1২৪।২৫। 
(২৪১ পা) “পূর্ব আজ্ঞ।'**ভজয় ॥* 

এই ২২ পয়ারের ভাবাথ। 
অর্জুনের প্রতি শ্রীক্ের পূর্ব পূর্ব আজ্ঞা 

সকাম ও নিফাম কর্ম, যোগ এবং জ্ঞান এই 

তিনটি বেদোক্ত ধর্। শেষোক্ত ভভিযোৌগরূপ 

আদেশই বলবান্। পূর্ব ও পরবিধির মধ্যে 
যেমন পরবিধি বলবান্, তদ্রুপ শেষোক্ত ভক্তি- 

যোগ বলবান্। এই শেষোক্ত বলবান্ আদেশের 

বলে, যদ্দি কাহারও ভক্তিতে শ্রদ্ধ। হয়, তবে তিনি 

সর্ধকর্ম ত্যাগ করিয়া ভর্তিরই আশ্রয় গ্রহণ 

করেন এবং একমাত্র শ্রীকষ্ণভজনেই মনোনিবেশ 
করেন। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ কর্মমাদির অনুষ্ঠানে যে 

আজ্ঞ! কয়েন, তাহ! লঙ্ঘন করিলে পাপ হইবার 

সভ্ভাবনা। ততদ্বত্তর। শ্রীকষ্ণ পসর্বধর্মান্ পরি- 
ত্যজ্যেতি* গ্লেংকেই পুনরায় অজ্ঞুনকে বলিতেছেন, 

তুমি আমার পূর্ব পূর্ব যে আজ্ঞাকে ধর্ম বলিয়া 

স্থির করিয়াছ, সেই সকল ধর্শ তাগ করিয়! 
একমাত্র আমার শরণ[পন্ন হও। আমার শেষ 

আলন্জরোাকেই বলবতী বলিয়া! গ্রহণ কর। আমি 

তোমাকে এ নকল ধর্মের ত্যাগজন্য সমুদয় পাপ 

হইতে মুক্ত করিব। অতএব ভক্তিই সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ । ২২॥ 

(২৪১ পা) “তাবৎ কর্্দানীতি।” 
প্লেফের টীক। ও বাঙ্গাল! ৯৩ পৃষ্ঠায় 
দেখুন । 

ব্ষয়ে নির্ষেদবিশিষ্ট ত্যাগী পুরুষ জান- 
যোগের অধিকারী। আর সকাম পুরুষ সফরাই 

কর্মাধিকারী। কর্খাধিকারী কর্ম করিতে করিতে 

যে পর্যন্ত ম| বিষয়ে মির্কেদ উপস্থিত হয়ব 

জামার কথা প্রভৃতিতে শ্রদ্ধ! না জগ্মে। সেই 

পর্ধযস্তই কন্ম করিবেন। বিষয়ে নির্ষোদ জঙ্মিলে 

তিনি জ্ঞানযোগির সঙ্গে জ্ঞানী হইয়! জামার 

ভজন করিবেন) আর বিষয়ে নির্বদ ন| জন্য! 

যদি আমার বথাদিতে শ্রদ্ধ! জন্মে, তবে তক্তি- 

যেগির সঙ্গে তক্ত হুইয়! আঁমার জন করিবেন! 

পুর্ব আভ্ঞ/” ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই 
শ্লোক ॥ ২৬ ॥ 

(২৪১ পা) “শ্রদ্ধা ...***হয় ॥ 
২৩ পয়ারের ভাবার্ঘ। 

শ্রদ্ধা শবের অর্থ বিশ্বাস বা ছুদৃঢ় নিশ্য়। 

ধাহার বিশ্বাস হয়ঃ তিনি আর কর্ম করেন না। 

কষে ভক্তিই করেন। কৃষ্ে ভক্তি করিলে, 

কর্মত্য।গজন্য প্রত্যবায় হয় না) কারণ, কৃষে। 

তক্তি করিলে সকল কর্মুই অগুঠিত হয়। সকাম 
কর্মুঘকল বন্ধক্জনক বলিয়া হেয়। নিফামকর্ 

চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ভক্তিমুক্তির সহায় হয় বলিব! 
উপাদেয়। স্ত্রী-পুত্রাদি হইতে আর্ত করি! 
দেবগণের সেবা পধ্যন্ত সর্বভৃতের সেবনই নিষ্কাম 
কর্মা। সর্ধডূতের সেবাও শ্রীভগবানেরই সেব। 

হইলেও সাক্ষাৎ নহে, পরম্পরায় । পরত্পরায় সেব! 

হইতে সাক্ষাৎ সেবাই শ্রেষ্ঠ।। শ্রেষ্ঠা ভগবৎস্ব! 

দ্বার! মকলসেবাই সকলকর্ই পিদ্ধ হয়॥ ২৩॥ 

ই 

(২৪১ পা) “যথা তরোরিতি। 

শোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে । শ্ীরুঞ্সেবা দ্বারাই সকল কর্ম 
ও মকল মেবা সিদ্ধ হয়, ততগ্রমাণ এই 

প্রাক ॥২৭॥ 

(২৪১ পা ) "শরদ্াবান্-*'উত্তম ॥ 

এই ২৪ পয়!রের ভাবার্থ সরল । শ্রদ্ধালু 
ব্যক্তিই ভক্তিযোগের অধিকারী ॥ 

শ্রপ্ধাভেদে ভর্তির অধিকারী তিন প্রকার 

যথা, উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। অআ্দ্ধায় 

উত্তম অধিকারী, €কেঃ তাহ। বলিতেছেন 



২৬ 

«শী প্রযুক্তে* ইত্যাদি | মধ্যম অধিকারির 

নির্ণয় করিতেছেন, “শান্তরযুক্তি* ইত্যাদি। 

কনিষ্ঠ অধিকারী বলিতেছেন, “যাহার” 

ইত্যাদি । কনিষ্ঠ অধিকারী ক্রমে ক্রমে 

উত্তম হইবেন ॥ ২৪ 

(২৪১ পা) “শাস্ত্রে যুক্তৌ চেতি।” 

এট শ্লোক দুইটির তাৎপর্য গ্লোকাথে 

প্রকাশ আছে। *শান্রযুক্তে)” ইত্যাদি 

পয়র গুমাঁণ শ্লোক ছ্বয় ॥ ২৮২৯ ॥ 

(২৪২ পা) “রতিপ্রেম *** লক্ষণ ॥ 
এই ২৫ পয়ারের ভাবার্থ। অদ্ধার 

তারতম্যে যেমন উত্তমাদির ভেদ, তদ্রুপ 

রতি ও প্রেমের তারতম্যে উত্তমাদ্দির 

ভেদ জানিতে হইবে । ইহা ডটভাগবতে 

একাদশ দ্ষদ্ধে উক্ত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥ 

(২৪২ পা) “নর্বভূতে ঘিত্যাদি |” 

শ্লেষক তিনটির তাৎপর্য শে্লোকার্থে 

. গকাশ আছে! 
রত্যার্দির তাঁরতম্যে উত্তম।দির ভেদ এই 

প্লোক তিনটিতে উত্ত হইয়াছে। জাতরতি ও 

, অজাতরতি ভেদে রতি দ্বিবিখ। অঙ্গাতয়তি 

তক্তই কনিষ্ঠ তক্ত। এই কনিষ্ঠ ভক্ত আবার 

শা্্রীর-শ্রদ্ধবাজাতভক্কিবিশিই ও লো'ক-পরম্পর! 

গ্রাধশ্রদ্ধ।দাতভক্তিবিশি্ ভেদে ম্ববিধ। প্রথ- 
মোক্ত ভক্তই মুখ্য কনিষ্ঠ তক্ত এবং শেষোক্ত 

' ভত্তই গৌণ কনিষ্ঠ ভক্ত । গৌণ কনিষ্ঠ ভক্তের 
সর্ব-আদর-লক্ষণ তক্তগণের অনুদয় হেতু, তিনি 

কেবল গ্রতিমাতেই হরিবুদ্ধিতে পূজা! করেন 

হয়িতক্তজনের বা অন্যের পুর! করেন ন|। 

জন্তএব ইনি সম্প্রতি ভক্তির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত, 
ইহাই, বুঝিতে হইবে ॥ ৩*--৩২॥ 

€₹২৪২ পা) “নর্ব'*মধরে ॥* এই 
২৬পয়ারের ভ্ডাবার্থ সরল।  প্রীরুষ- 

ত্রীচৈতগ্যচরিতা মৃত | [ছাবিংশ পরিচ্ছেগ। 

ভক্তের নকল মহাগুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, 
কারণ, কৃষ্ণের গুণ সকল গ্রীরুষ্ভক্তে 

সঞ্চারিত হয়? ২৬॥ 

(২৪২ পা)“যন্যাস্তীতি।* শ্লোকের 

টীকা ও বাঙ্গালা আদির ৯৪ পৃষ্ঠায় 
দেখুন । এনর্বা মহাও৭” ইতি পয়ার 

গ্রমাণ এই ভৌ।ক ॥ ৩৩ ॥ 

(২৪২ পা) “সেই সব.**মৌনী ॥* 

এই ২৭ পয়ারের ভাবার্থ সরল । 

বৈষবের ষে মকল মহাগুণ দুই হয়, 

তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ ধর্ণন করিতেছেন “মেই 

মব" ইত্যাদি ॥ ২৭॥ 

(২৪৩ পা ) এতিতিক্ষব* ইতি। 
শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। বৈষ্বের যে গুণ সকল দুষ্ট 
হয়, তত্প্রামাণ এই শ্লোক ॥ ৩৪ ॥ 

(২৪৩ প1 ) “মহৎমেবামিতি |” 

শ্লোকের তাণপর্যয শ্লোকার্থে গ্রকাশ 

আছে। প্রীরুষ্ণভক্ত যে রুপালু গুভূতি 
৩৭ বিশিষ্ট, তত্গ্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৩৫ | 

(২৪৩ পা) রুষ্তঞ্জি'''নাধুমক্গ ॥* 

এই ২৮ পয়ারের ভাবার্থ মরল | বুঁফ- 

ভক্তের মঙ্গেই রুষ্ভক্তি লাভ হয় ॥২৮॥ 

(২৪৩ পা) “ভবাপবর্ণ” ইতি । 

শ্লেটকের টীকা ও বাঙলা মধ্যের ২৩৯ 

পৃষ্ঠায় দেখুন। “কৃষভক্তি” পয়ার 
গামাণ গ্লেক 1 ৩৬। 

২৪৩ পা) 'অতঃ আত্যন্তিকমিতি।” 

গ্লোকের তাৎপর্যয শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। এই প্লেরকটিই “রুষ্ণভক্তি* পয়ার 
গ্রমাণ শ্লোক ॥ ৩৭ 

(২৪৩ পা) প্রিতমপ্তজ ॥ 



অধাশীল | ] শ্লোকের 3 পয়ারের ভাষাঁথ। 
২৬৫ 
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াজা তর 

এই ২৯ পয়ারের ভাবার্থ। আাধুমন্্দর | আছে। রুষ্ণভক্তিবিহীম ব্যক্তির সঙ্গ 

পর সাধনাক্গ দ্বার। সাধ্য রফত্েস লত | সর্বত্র ত্যাগ 'করা বর্তবা; এই প্লোক 

হয়। অতএব সাঁধুসঈই মুখ্য ২৪17 | ছ্রাঁরা শ্র
ীমাণ করিলেন ॥ ৪৩ ॥ 

(২৪৩ পা) «গত মিতি 1 শোকের 
(২৪৪ পা ) '4৫এই সবশরণ ৮ 

টীকা ও বাঙ্গাল। আদির ১১ পৃষ্ঠ।য় এই ৩১ পয়ারের ভাবার্থ সরল । 

দেখুন। “ুষ্প্রোম” পয়ার প্রমাণ এই লব ছাড়ি অথাৎ সতী ূকবাক্তির 

| ন্যায় চঞ্চলমতি ও দেহাম্ববুদধিব্যক্তিরও সঙ্গ ত্যাগ 

এই শ্লোক ॥ ৩৮ ॥ 
ৰ রং 

(৫ » | করিয়া এবং বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম ত্যাগ পূর্বক 

(২৪৩ পা) “অনংসঙ্গ''*আর ॥ 
বাক 

অকিঞচন' হইয়া শ্রীকফের শরণাপর হইতে 

এই ৩০ পয়ারের ভাবার্৫থ। সাঁধুসঙ্গ যেমন | হইবে; ৩১ ॥ 

কুষপ্রেমলাভে অবশ্য প্রায়োজনীয়; | (৫ ২৪৪পা ) “সর্বধর্্মানিতি।' 

তেমনি অসতসঙ্গত্যাগও অবশ্য প্রয়ো, শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গাল মধ্যের 

জনীয়। পরস্ত্রীলঙ্গকারী ও .কুষ্ভক্তি- | ৬৫ পৃষ্ঠায় দেখুন। “এই যব ছাড়ি 

বিহীন ব্যক্তিগ্রণই'অসাধু। ঈদৃশ অসা- পয়ার প্রমাণ এই শ্লেক ॥ ৪৪ ॥ 

ধুকে সর্ধথ। পরিত্যাগ করি
বে ॥ ৩০ 1. ( ২৪৪ পা ) “কঃ প্ডিত" ইতি । 

(২৪৩ পা) “ন তথাস্যেতি 1* ফ্লু(কের তাৎপর্য শ্লোকার্থে গুকাশ 

প্লেটকের তাঁৎপর্যা শ্লোকাথে গীকাশ আছে। “হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পয়ার 

আঁছে। পরন্ত্রী-সঙ্গকারি ব্যক্তির সঙ্গ প্রমাণ এই গ্লেষক ॥ ৪৫৪ 

যে সর্দাথা পরিতাজা, এই প্লোকে তাহার (২৪৫ পা) “বিজজনের'*'গ্রমাণ )* 

গ্রমাণ করিলেন | ৩৯ | 
* 

ৰ এই ৩৩ পয়ারের ভাবা্ধ লরল। অন্য 

(২৪৪ প1) “সত্য শৌচমিত্যার্দি |” ; ভাজি, অন্য দেবাদির উপাগনা ত্যাগ 

শ্লোকের তাৎপর্য শ্লেকার্থে গ্রকাশ | 
করিয়া। তাতে অর্থৎ জীরুষগুণে 

আছে। স্ত্রী্গির সঙ্গে যেকি মহান্ | আরুষ্ট জন, অন্যের শরণাপন্ন ছন না। 

অনিষ্ট হয়, তাহা এই ঞ্লকছয়ে গুতিপন্ন | এ বিষয়ে ॥৩৩। 

করিলেন ॥ রা ॥ ৃঁ (২৪৫ পা) “অহ! বকীতি।* 

(২৪৪ পা) “বরংস্থতেতি।* ক্লোকের হকের তাৎপর্য গ্নোকার্থে প্রকাশ 

তাৎপর্য ক্লোকার্থে প্রকাশ আছে । | আছে। 

্্রীনঙ্গির সঙ্ষত্যাগের ন্যায় ক্ৃষভর্তি- | উদ্ধব প্রমাণ এই ক্লক অর্থাৎ প্রীকষগুণে 

রহিত ব্যক্তিরও সঙ্গত্যাগ সর্বথ! | আকুষ্ট উদ্ধব অন্যের শরণাপর ন! তইগ| একমাহ 

। কর্তবা; এই ষ্লেকে তাহা পাতিপন্ন | প্রীরৃফেরই শয়ণ লক্ষেন। উদ্ধব এই গ্লোক বলেন। 

করিলেন ॥ ৪২ ॥ “বিজ্ঞজনের" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক 1৪৬1 

(২৪৪ পা) *ম1 ভ্রাক্ষীরিতি। (২৪৫ পা) *শরণাগত-*সমর্পণ ॥” 

ফ্লোকের .তাৎপর্ধয গ্লোকার্থে প্রকাশ | এই ৩৪ পরারের ভাবার্থ। 



২৬৬ 

একই লক্ষণ অর্থাৎ (ধিনি সংসার তয়ে ভীত 

হইর| একমাত্র শ্রীকফের আশ্রয় গ্রহণ করন 
তাহাকে শরণাগত বল! যায়। আর বিবি 

স্ীরুষণের নিমিত্ত সমস্ত ভ্যাগ করিয়! থাকেন, 

সাহাকে অকিঞ্চন বলা যায়। অন্এব শরণাগত 

ও অকিঞ্চন একই হইতেছেন। ভার মধ্যে 

অর্থ ৎ আত্মসমর্পণ উছাদেরই অন্তর্গত'। কারণ, 

দেছ ও দৈহিক বিষয়ের ত্যাগরূপ আত্মসমর্পণ 

করিয়াই শরণাগতঃব। অকিঞ্চন হয়! বাধ ॥ ৩৪ । 

(২৪ পা) “আনুকুলাস্যেত্যাদি ।” 
ম্নে।ক দুঈটির তাৎপর্য শেকার্থে প্রকাশ 

আছে। 

পশ্রণাগত” পয়ারোজটুঃশরণাপত্তির আকার 

ছয়টি। ইহাই[এই গ্লেক তার! গ্রতিপন্প করিলেন। 

তু ছ্টি শরণাপত্তির মধ্যে রক্ষাকর্তার গ্রূণে 

অঙ্গীকরণই মূল শরণাপত্তি) কারণ, শরণাপতি 
শবে আশ্রয়রূপে বা রক্ষকরূপে বোঁধিত হয়। 

অপয় পাচটি উহাঁয় অঙ্গ। শরণাগত কে, তাহ! 

বলিতেছেন[পতবান্দীতি* ॥ 8৭18৮ ॥ 

(২৪৫ পা) “শরণ'*****আত্ম মম ॥৮ 

এই ৩৫ পয়ীরের ভাবার্থ নরল। যে 

ব্ক্তিপুঃপ্রীকঞষ্জেনর শরণাগত্ত হইবার 

উদ্দেশো তাহাতে আত্মসমর্পণ করেন) 

শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের গ্রাতি কিরূপ ব্যবহার 

করেন, তাহাবলিতেছেন, “কুষ্ তারে" 

ইতি। তৎকালে অর্থাৎ যে সময়ে 

জাক্সসমর্পণ করে, মেই সময়েই ॥৩২॥ 

(২৪৫ পা) মর্ত্যোষদেতি+।” 
ফ্লোকের তাৎপর্য প্লোকাথে প্রকাশ 
অছে। “রুষ্খ তারে” ইতি পয়ার 

প্রমাণ এই প্লেংক। ৪৯॥ 
(২৪৬ পা) “এবে গাধন****১*, 

মহাধন ॥* এই ৩৬ পয়ারের ভাবার্থ। 

জীীচেতন্তচরিভায়ত। [বিংশ পরিচ্ছো। 

মনাগ্রতূ সনাতমকে কহিলেন, 'নর্বধো কু 

তদ্থি ছিবিধা; সাধন ও সাধ্য ভক্তি। এক্ষণে 

সাধনতক্তিয় বিষয় বঞিতেছি শ্রবণ কর। ধা 

হইতে সাধ্যতক্তির়াপ ঠোেম লাত হর, তাহাই 
সাধনতকক্ত:॥ ৩৬ ॥ 

(২৪৩ পা) “কতিপাধ্োতি।*শ্লেইকের 

তাৎপর্যয শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

মাধনভক্তি গ্রামাণ'এই শ্লোক ॥ ৫০ ॥ 

(২৪৬ পা) শশ্রবণাদি'****গায় ॥- 

এই ৩৭ পয়ারের ভাবার্থ। 

লংধনভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন, শ্রবণার্দি 

স্রিাসকলই সাধনভক্তির ম্বরূপলক্ষণ ; কারণ, 

উদ্ধার! সাধনতক্তি হইতে অভিন্ন ও সাধনভক্ির 

পরিচায়ক। প্রেমভক্তির জনকত। উহার তটস্থ- 

লক্ষণ) প্রেমভক্তির উৎপাদন কার্য সাধনতক্কি 

ন। হইয়াও সাধনভক্তির বৌধক হয়। হদি বল, 

নিত্যসিন্ধ প্রেমের অ|বার উৎপত্তি কি? তহুত্তর) 

হদয়ে নিত্াসিদ্ধা ঠমের প্রকাশই তাহার 
উৎপত্তি। শ্রবগাদিক্রিয়ারূপ| সাধনতক্তি নিতা- 
সিদ্ধ প্রেমকে হৃদয়ে প্রকট করিয়াই তাহার 

উৎপাদিক! হয়েন। ্নিতাসিঙ্ক* ইতি। অর্থাৎ 

কুষ্ণপ্রেম নিত্যসিত্ধ বস্তু; উৎপাদ্য নঙেন। 

প্রেম উৎপাদ্য না হইলেও, শ্রবণাঁদি সাঁধনভক্তি 

দ্বার] নির্মল চিত্েই প্রেমের উদয় হয় বলিয়াই, 

প্রেমকে সাধ্য এবং শ্রবণািকে সাধন বলে। 

*সেইত” ইত্তি॥ ৩৭॥ 

(২৪১ পা) “তম্মান্তারতেতি।” 

শ্লোকের তাৎপর্য প্লোকাথে প্রকাশ 

আছে। শাসনবিধিমুখ ও শামননিষেধ* 
মুখ ভেদে দুই .প্রাকার শান্ত্রশামন বঙা 

হইয়াছে, তন্মধ্যে এই শ্লোক শাসনবির্ধি- 

মুখ পর প্রমাণ ॥৫১॥ 

(২৪১ পা) পনুখনুক্কুরতি ৮. 



মধ্যলীলা।] প্লোকের ও পরারের ভাবার্থ। ২৬৭ 
০
 

গ্লোকের চীকা ও বাঙলা মধ্যের | আছে। “নাধুনঙ্গ নানক্গীর্ন: ইতি 

২৩১ পৃষ্ঠায় দেখুন । এই প্লোকটি শান" | পয়ার প্রমাণ এই ক্লোক॥ ৫৫1৫১ ॥ 

নিষেধমুখ পর প্রমাণ ॥ ৫২।৫৩ ॥ 

(২৪৬ পা) “ন্মর্তবাঃ মততমিতি।* 

প্লোকের তাৎপর্য শ্লেকার্থে গ্রাকাশ 

আঁছে। শাসনবিধি ও নিষেধমুখ, উভয়- 

বিধ শান্ত্রশাসনপর এই শ্লেক ॥ ৫৪ । 

(২৪৭ পা) “বিবিধাল***.**অল্ল 

নঙ্গ ॥* এই ৩৮ হইতে ৪৩ পয়ার পর্য্যন্ত 

ভাবার্থ মরল। মাধনভক্তির অঙ্গ 

ব্বিধ। এ সাধনাঙ্গ সজ্কেপতঃ 

চতুঃষষ্টি প্রকারঃ ইহা! বলিতেছেন, 

“গুরু পদাশ্রয়। ইতি পয়ার হইতে 

“কারিকাদিব্রত' পয়ার পর্য্যন্ত | 

বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ নিজের অবন্থ। বিজ্ঞাপন কর! । 

উহ! গ্রার্থনাময়ী, দৈনামযী ও লালসাময়ী ভেদে 

ত্িবিধা। অগুব্রজা। অর্থাৎ পম্চাদ্গমন। জপ 

তিন গ্রকার বথ।, উপাংগু, বাচিক ও মানলিক। 

উক্ত চতুঃবষটি লাধনাগগের মধ্য প্রথম দশটি অর্থাৎ 

“গুরুপাধাশ্র়” পয়ার হইতে পবিগ্রবৈঞব- 

পুজন” এই পয়ার পর্যন্ত সাধনতক্তির উপক্রম- 

স্বূপ ও গ্রহমীর। তৎপরবন্তা “সেবনাম- 

পরাধাদি” পয়ার হইতে প্উদ্বেগ ল। দিবে পরায় 

পর্ধস্ত দশটি ত্যাজা। জবশিষ্টগুল অর্থাং 

শ্রবণ কীর্তন* পয়ার হইতে পকার্তিকাদিত্রত" 

পয়ার পর্ধস্ত কয়েকটি অগ্ুঠের। নর্ধাশেষ 

পাঁচটি অর্থাৎ সাধুসঙ্গ; নানকীর্তন, তাগবতশ্রবণ, 

মধুরাবাস ও শ্রদ্ধা পূর্বক প্রীমুন্ির সেবা, এই 

কয়েকটি সর্বাপেক্। বিশেষ প্রভাবপালী। এই' 

পাচের অল্প ল।ত হইলেই গ্রর্ককগ্রেম প্রকট 

হয় ॥ ৩৮--৪৩॥ 

(২৪৭ পা) “শ্রদ্ধা বিশেষত" ইতি। 

ঞেকের তাৎপর্য গ্েকার্ধে গকাশ 

(২৪৭পা ) “ছুরস্থাভুতেতি।” 

শ্লে(ের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। পকৃষ্খপ্রেম জন্মে এই পয়ার 

গ্রমাণ এই শ্লোক ॥৫৭॥ 

(২৪৮ পা) এক অঙ্গ". 

ভক্তগণ ॥” এই 88৪ ও $ও পয়ারের 

ভাবার্থ মরল। চতুঃষষ্টি সাধনালের 
একটি বা অনেকটিতে নিষ্ঠ জপ্মিলেই 

প্রেমলাভ হইতে পারে ॥ ৪8183 ॥ 

(২৪৮ পা)"ঞ্বিষ্ণোরিতি ॥শ্লোকের 

তাৎপর্য ক্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

চতুঃষষ্টি মাধনাঙ্গের একটিতে নিষ্ঠা 
জন্মিলেই যে প্রোমলাভ হয়ঃ তাহ! 

শ্লোকে গ্রামাণ করিলেন ॥ ৫৮ & 

(২৪৮ পা) “অন্বরীযাদি********* 

সাধন ॥'” এই ৪১ পয়ারের ভাবার্থ। 

চতুঃষষ্টি মাধনাঙ্গের অনেকটিতে নিষ্ঠা 
জন্মিলে যে প্রেম হয়, তাহ প্রমাণ 

করিতেছেন, “অদ্বরীষাধি” ইতি ॥ ৪১৪ 

(২৪৮ পা) “ন বৈ মনঃ কফ্চেতি |” 

ক্লোকের তাৎপর্য গ্লোকার্থে গুকাশ 

আছে। “অন্বরীষাধি” পয়ার প্রমাণ 

এই শ্লোক ॥ ৫৯৬০ ॥ 

(২৪৯ পা) “কাম ত্যজি'''নছে 

ধনী ॥* এই ৪৭ পয়ারের ভাবার্থ। 

শানস্্রশাসন হইতে প্রবৃত্ত হুইয়! সর্বকামন! 

ত্যাগ পুর্ব যিনি পকৃষের ভজন করেন, তাহার 

আর দেবাদির খণ থাকে ন|। দেবাদির খণ বথ1-_. 

“জধ্যাপনং ব্রঙ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজন্ত ভর্পণম্। 

হে|মো। দৈৰো.বলির্ভৌতে। নৃঘকে|হতি ধিপুজনদ্ & 



২৬৮ 

ভাধ্যপনাঝে, ব্গযজঞ, তর্পণকে পিত্ধঞ্জ, 

হো'মকে দেবযন্ঞ। বলিকে ভূতষজ্ঞ এবং অতিথি- 

মৎকারকে নৃষজ্ঞ বলে। এই পঞ্চ যজ্ঞ॥ ৪৭॥ 

(২৪৯ পা) “দেববিভূতেতি।' 

গ্নেকের তাৎপর্য) গ্লেকার্থে প্রকাশ 

আছে। “কাম ত্যজি* পয়ার গুমাণ 

এই 'ল্ল(ক ॥ ৬২॥ 

(২৪৯ পা) “বিধিধর্্ম..১ ১৭৭৭, 

€1য়শ্চত ॥* এই ৪৮ পয়ারের ভাবাথ। 

এইরূপ যিনি বিধিধর্দ অর্থাৎ কাম্যকর্মানকল 

তাাগ পূর্বক শ্রীকৃষের চরণ ভজন করেন; তিনি 

আর নিষিদ্ধ প/পাচারে রত হন না। যদ কথন 

অঞ্ঞানত1 বখতঃ কোন পাপ উপস্থিত হয়, তবে 

পরীকুষ্ণই তাহাকে শোধন করিয়া লন। তজ্জন্য 

তাহাকে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না ॥8৮| 

(২৪৯ পা) “ম্বপাদমূলমিতি ॥ 

প্নেকের তাৎপর্য শ্লেকাথে প্রকাশ 

আছে। “বিধিধন্ম” ইত্যাদি পয়ার 

এ্রম[ণ এই নেক ॥ ৬৩॥ 

(২৪৯ পা) জ্ঞান", অঙ্গ ॥ 

এই ৪৯ পঁয়ারের ভাবার্থ। 
জান ও বৈরাগ্য ভর্তির অঙ্গ নহে । তত- 

বিচারাত্মবক জ্ঞান ও ছুঃখলহনাত্মক বৈরাগ্য 

আতশয় কঠোরপ্বভাব। ভগবন্মাধুর্যানভবাত্মিক! 

ভক্তি অতিশন্ন কোমল ম্বভাবা। অতএব 

কঠোরদ্বতাণ জান ও বৈরাখ্য কৌমল্ক্ষত/রা 

ভ্তির অঙ্গ হইতে পারে না। তথাছি-- 

*কর্দুবিক্ষেপক্ং তশ্তা বৈরাগ্যং রসপোষকম্। 

জানং হানিকরং ততচ্ছোধিতং ত্বনুঘাতি তাম্॥” 

গুদ্ধ-অশুদ্ধ-আি-বিচার-সপেক্ষ কর্ম, চিত্তের 

বিক্ষেপক, কঠোর বৈরাগ্য সরস হৃদয়কে নীরস 
করে, “সোইহং" জান উপাস্য-উগানকভাবের 

হানিকর, অগ্ডএব উহাদের কোনটিই ভক্তির 

জন্ুগত পছে। তবৌষদি উহ্ারা শোধিত হয়, 
'র্থা খা বদি গগবৎপনিচত্ বিশিষ্ট হয়। বৈরাগ্য 

শ্ীম্্ীচৈতম্যচরিতা সত । [ ঘাবিংশ পরিচ্ছে। 

গ্রকুষ্ের জনা ভোগত্যাগময় হয় এবং জ্ঞান যদি 

শ্রক্কষের অনুসন্ধাত্মক সুতরাং উপাম্যোগ!সক- 

ভাবময় হয়, তবে উহার! ভক্তির অপীতৃত 
হয় ॥ ৪৯॥ 

(২৪৯ পা) “তন্মান্ন্তস্তীতি।* 

লেকের তাৎপর্য্য প্লেকাথে প্রকাশ 

আছে। “জ্ঞান বৈরাগ)” পয়ার গুম 

এই শ্লেক ॥ ৬৪॥ 

(২৪৯ পা) “অহিৎমা,*****নজ |” 

এই ৫০ পয়ারের ভাবার্থ। যমনিয়মাদি 

জ্ঞান ও যে।গের অঙ্গনকলও বৃঞ্ভঞ্তকে 

পৃথক মাধন করিতে হয় না। উহার! 

মাপনাপনি কুষ্ণভক্তের অনুগত 

হয় ॥ ৫০ ॥ 

( ২৪৯ পা) “এতে নেতি। 

কেকের তাৎপর্য গ্লেকীর্ধে হীকাশ 

আছে । «আহিংমা” পয়ার প্রমাণ এই 

শ্লেক 1৬৫ ॥ 

(২৪৯ পা) “বৈধিভক্তি'**নাঁমে ॥* 

এই ৫১ পয়।রের ভাবার্থ। বিধিতক্তি 

বলিয়। রাগানুগ। ভক্তির লক্ষণ বলিতে- 

ছেন, | 
' ঝাগাজ্সিকা নারী মুখা। ভর্তি ব্রজবাসিগণের 

নিজ সম্পত্তি অর্থাৎ উহ! শ্রীকৃষ্ণের দ্বরূুপশন্ধি- 

রূপ ব্রজপরিকরগণের স্বাত।বিকী বৃত্তি । সাধক 

জধর্গণ গাহাঁদের' অনুগত হইয়! ভজন করিলে, 

গঙ্গ প্রবাহের পৃথির্বীতে সারের ন্যায় এ বৃত্তি 

সাধক জীবেও সঞ্চারিত হয় এবং তখন সাধকের 

সেই ভত্তিকে রীগানুগা ভক্তি বলে ৫১ | 

(২-/পাও “ইষ্টে ম্বারসিকীতি। 

শ্লোকের তাৎপর্য" লোকার্থে প্রকাশ 

আছে ॥ ৬৬॥ 
(২৫০ পা) “ইষ্টে গাঢ় ** 2 

প্ররুক্তি।*. এই**২ পয়ারেয স্ডাবার্থ। 



মধাপীপ|।] 

ইষ্টবন্তবিষর়িনী গ্রেমময়ী তৃষ্চাই রাগের 

শ্বরূপণক্ষণ এবং তজ্জনা| ইষ্টে আবিষ্টতাই রাগের 

তটস্থলক্ষণ। এ রাগময়ী রাগান্সিক! ভক্তির 

কথ! শ্রণণ করিয়। যদ কোন ভাগ্যবান জীবের 

তাদ্বষয়ে গোঁভ হয়, তবেই তিনি ব্রজবাসিজনের 

ভানের অনুগত হইয়া খাকেন। অতএব তাহার 

মেই লোভোতৎপত্তির পক্ষে শান্ত্যুক্ত্যাদির কোন- 

রূগ অপেক্ষা! দৃ্ হয়না ॥ ৫২॥ 

(২৫, পা) “বিরাজন্তীমিতি 1” 
ফ্লোকের তাতৎ্পয্য শ্লোকাথে প্রকাশ 

আাছে। ব্লাগানুগা ভক্তির প্রমাণ এই 

হোক ॥৬৭॥ 

(২২০ পা) “তত্বভাবাদীতি।” 

শ্লোকের তাৎপর্য শ্রোকাথে প্রকশ 

অছে। লোভোৎ্পত্তি ছ।র। রাগানুগ। 

ভক্তির লাভ হয়, তৎগমণ এই 

শ্লোক ॥ ৬৮ ॥ 

(২৫* পা) “বাছা-*****মেবন | 

এই ৫৩ পয়ারের ভাবার্থ। রাগানুগা 
ভ্তর মাধন কি, তাহা বলিত্তেছেন। 

ঝাগানগার সাধন বাহ ও আস্তর ভেদে 
গ্থিবিধ। বাহ্বে£সাধকদেছে শ্রবণ।দি সাধন এবং 

অন্তরে নিজসিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়। দিবানিশি 

বন্ধে শ্ীকফের দেবন করিতে হয় ॥ ৫৩1 

€$ 

লোকের ও গয়ার়ের ভাবার্থ। ২৬৯ 

(২০* পা) "মেবেতি।* ক্কোকের 
তাৎপর্য শ্সোকার্থে প্রকাশ আছে। 

বান আভ্যন্তর” পয়ার প্রমাণ এই 
শ্লেক ॥ ৬৯ | 

(২৫১ পা) “নিজাভীষ্ট'**হএ| ৪৩ 
এই ৫৪ পয়ারের ভাধার্থ মরল। কৃষ্- 
প্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত। পাছেত 

ল|গিয়া, অনুমরণ পূর্বাক ॥ ॥ ৫৪ ॥ 

(২৫১ প।) “দান সখ।''*গণন ॥* 
এই ৫৫ পয়[রের ভাবার্থ। রাখমার্গে 
নিজ নিজ ভাবানুযায়ী দান, সখা, পিতা 
ও প্রোয়মী হন ॥ ৫৫॥ 

(২৫১ পা) “ন কহিচিদিতি।”শ্লাকের 

তাণ্পর্ধয শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

“দান সখা" পয়ার গ্মাণ এই শ্লোক ॥৭১ 

(২৫১ পা) “এইমত''*কুষ্দাস ॥” 

এই ৫১ ও ৫৭ পয়ারের ভাবার্থ। 
এইমত অর্থাৎ বাহে শরীরাদি চেষ্ট! ঘারা 

এবং অন্তরে নিজাভিলধিত লিদ্ধদেহ ভাবন। দ্বারা ' 
শ্রীকৃষ্চদেব| করিয়! যিনি রাগাগন্গ! ভক্তি আচরণ 

করেন, তাহার প্রী্ুষ্চচরণে প্রীতি উৎপন্ন হ্য়। 

প্রীতির অস্কুরে রতি ও ভাব হয়) যাহাতে 

শ্রীকষ্* বশীভূত হন এবং গ্রেমসেব] লাভ হচ্ধ। 
অভিধেয়তত্ব সংক্ষেপে বলিলেন ॥ ৫৬1৫৭ 

ইতি মধ্যলীপয়াং হাবিংশপরিচ্ছেদে সুবেধিনী॥ ২২॥ 

শে 

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছ্দে। 
প্টা্ঠীনটি €0৫০ 

( ২৫২পা ) “চিরাদদপ্তমিতি।* | গ্য়োজনতত্ব (প্রেম )ধলিবেন বলিয়া, 

গ্লোকের তাৎপর্য. চো।কাঁর্ধ গ/কাশ | এই শ্লোকন্বার! প্রেমাযত গ্রদানকারি 

আছে।, গ্রন্থকার এই পরিচ্ছে্ | গীচৈতন্তকে ও৭1ম করিছেন ৮১৪ :+ 

ৰং 



২৭৪ 
»১ ক সাঃ 

(২৫২ পা) “য় জয়'*'ভাব মাম ।” 

"- ১ম পয়ারের ভাবার্থ। 
' তন, এক্ষণে ভক্তির কল( প্রয়োজন) প্রেমের 

- শ্রবণ কর) যাহাতে ভক্তিরসের জান হয়। 

এষ রতি গাঢ় হইলে তাহাকে প্রেম বলে। 
9) রতির নাম ভাব। এই ভাব আবার 

ভক্তাথ ও রাঁগভকখ তেদে হিবিধ। 
কত ভাব ্ব্যজঞানমিশ্র এবং রাগ- 

“রাখ শুদ্ধ। এই হেতু রতির মিশ্রা ও কেবলা 

চি নাম হইয়াছে। কেবল! রতি কেবল 
ধূর্ষান্ঞানময়ী। ইহার স্থান গোকুলে। খথ্যা- 

'চানমিশ্রা মিশ্রারতি পুরদ্বযধে ও বৈকুঠাদিতে দৃষ্ট 

ম্ু। মিশ্রতিতে খ্রশ্র্যাজ্ঞান ছার! কোথাও 

,প্রমের উদ্দীপন এবং কোথাও উহার সক্কোচন 

ম়। ফেবল। রভিতে ওশ্ব্যাজানই হয় ন। 
৫খন হইলে তাদৃশ ভক্ত যেখানে গ্রশ্থধ্য দেখেন, 

'পখানে নিজ সম্বন্ধ স্বীকার করেন না॥ ১৪ 

(২২২ প1) “শুদ্ধমত্েতি।* শ্লোকের 

ঠাৎপর্যা শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ভাব 

(ক,বলিলেন ॥২॥ 

(২৫৩ পা) “এই ছুই',*মনাতন ॥% 

এই ২ পয়ারের ভাবার্থ। এই দুই ভাবের 

সর্থাৎ মিশ্রা। ও কেবলা ভাবের | কেবলা 

ভাব প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ। মিআ ভাব 

উহার তটস্থা লক্ষণ ॥ ২॥ 
(২৫৩ পা) “নম্যকিতি। শ্লোফের 

-শাৎপধা শোকার্থে প্রকাশ আছে। এই 

এ।কে গেমের লক্ষণ বলিলেন ॥ ৩॥ 

( ২৫৩ পা ) “অনম্যমমতেতি ।” 
ন্লাকের তাৎপর্য প্লোকার্থে প্রকাশ 

অছ্ে। এই শ্লোকে প্রেমতক্তির লক্ষণ 

এলিলেন ॥ 8 ॥ 

€২৫৩ প1)-কোল ভাগ্যে'''ধাগ 1” 

জীীচৈতগ্চরিতাগৃত। [ অয়োবিংশ পরিচ্ছেগ। 

এই ৩য় হইতে ৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাঁবার্খ 

সরল। সাধনভক্তো অর্থাৎ শ্রবণকীর্তন 

সাধন ভক্তি দ্বারা । নিবর্থন। নাশ। 

শর্বানন্দধাম, অর্বানন্দ শ্বরূপ ॥৩৫॥ 

(২.৩পা ) *আদে শ্রদ্ধেতি।” 
শ্লোকের তাৎপর্য শ্লেকার্থে প্রকাশ 

আছে। শ্লোকোক্ত ক্রমানুয|য়ী খাধনে 

মাধকের প্রেম হয় ॥। ইহ] দেখাইলেন। 

“কোন ভাগে ইত্যাদি পয়ার গ্রামাণ 

মেক ॥ ৫৩॥ 

(২৫৩ পা )“মতামিতি |" শ্লোকের 

টীকা ও বাঙ্গলা। আদির ১১ পৃষ্ঠায় 
দেখুন। সাধুসঙ্গ দ্বার] যে, গ্রীসে রতি 
লাভ হয়, তত্প্রমাণ শ্লোক ॥ ৭ | 

(২৫৩ পা) “যাহা র*********কয় ॥” 

এই ৬ পয়ারের ভাবা । 
যাহার হৃদয়ে ভাবের অঙ্কুর অর্থাৎ শ্রীকুষ্ণের 

ও তদীয় ভক্তগণের কৃপায় প্রপঞ্চগত তক্তমকলের 
চিত্ববৃত্তিতে হৃলাদিন্যাদি শ্বরূপশক্রির বৃত্তির 

সারাংশ ভাব সঞ্চরিত হয়, তাহাতে অর্থ। 

তাহার চিত্তে এতেক অর্থাৎ ক্ষাত্তি গ্রভৃতি নয়টি 

প্রীতির অন্কুর দূ হয়। ইহা শাস্ত্রে উদ্ত 
হইয়ছে। ৬॥ 

(২৫৪ পা) পক্ষান্তিরব্র্থেতি ।” 

শ্লোকের তাৎপর্য শ্লে।কার্থে প্রকাশ 

আছে। ক্ষান্তি এভূতি নয়টি শ্রীত্য- 

স্কুরের কথা বলিলেন ॥ ৮৯ ॥ 
(২৫৪ প1) “এই নব.**নাহি হয় ॥” 

এই ৭ পর়ারের ভাবার্ঘ। 
প্রেমের অনুর ত্বরূপ এই নয়টি টিহঃ ধাহার 

চিত্তে প্রকাশ পার, ভিনি প্রাকতক্ষোতে ক্ষু 

হন না। প্রাহতক্ষোতে ভুদ্ধ ম!. হওয়ায় নাম 
গাত্তি। ৭॥ 



বধালীল! | ) শ্লৌকের ও পয়ার়ের ভাবার্থ। ২৭১ 

(২৫৪ পা) “তং মোপষাতমিতি ।” 

শ্লেকের তাৎপর্য প্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। 

হাহার! শ্রীরঞে চিত্ত ধারণ করিয়াছেন, তাহা, 

দের চিত্ত গ্রার্কতক্ষোতে ক্ষুব্ধ হয়না) ইহাই 
এই ল্লোকে গ্রমাণ করিলেন । রাজ! পরীক্ষিতের 

চিন্ত তক্ষকদংখনরূপ প্রাকৃতক্ষোভে অর্থাং 

মৃত্ার কথ! শুনিয়! ক্ষুব্ধ হয় নাই। ইহাতে 
ক্ষাত্তি দেখান হইল ॥১০। 

(২৫৪ পা) “ফিফের-১১ যায় ॥৮ 

এই ৮ পয়াবের ভাবর্থ। ভাবে|ৎপন্ন 

ব্যঞ্তির প্রীকুষ্নম্বন্ধ ব্যতীত মময় বৃথা 

যায় না। ইহাতে অব্যর্থ কালত্ব দেখান 

হইল ॥৮॥ 

(২৫৪ পা) “বাগ্ভিরিতি।” শ্লোকের 

তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

বৈষয়িক ব্যাপারে গুরৃত্ত না হইয়া কেবল 
প্রীরুষ্থমেবায় নিযুক্ত হওয়ায়, অবার্থ 

কালত্ব হইল । প্কৃষ্ের মন্বন্ধ* পয়ার 

গ্রামাণ গ্রেক ॥ ১১ | 

(২৫৪ প1) ভুক্তি'********ভায় 8” 

এই ৯ পয়ারের ভাবার্থ। স্বর্মাদি ভোগ, 

অণিমাদি অষ্গিক্ধি ও ইন্দ্িয়ের সুখা- 

দিতে 'ভ।বোতপন্ন ব্যক্তির সর্বত্র পিরাগ 

হয়। ইহাতে বিরগ দেখান হইল ॥ ৯॥ 

(২৫৪ পা)) “যে। দ্ুস্তাজানিতি।* 

শ্লোকের ত।তৎপর্য) শ্রোকার্থে কাশ 

আছে। নিখিল তে।গা বস্তুতে ভরতের 

যে অরোচকত। তাহাই বিরক্তি । 'তুক্তি 

মিদ্ধি” পয়ার গ্রমাণ শ্লেক 1১২॥ 

(২৫৪ প1) “পর্কোত্ম'''মানে |” 

এই ১০ পরায় ভাবার্ঘ। ভাবোৎপর 

ব্যক্তি সর্নোত্ধম অর্থাৎ মহারাজ বা 
ব্রাহ্মণ হইলেও, নিজেকে হীন বোধ 

করেন। ইহাতে অভিমানশুনযতা 
দেখাইলেন ॥ ১০ ॥ 

(২৫৫ প। ) “হরো রতিমিতি |" 
শ্লেকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। মহারাজ ভগীরথ শ্বীয় উত্রুষ্টত। 
মত্বেও ষে নীচ জাতিকে বন্দনা! করি- 

তেন, তাহা মানশুন্যতা | “ঘর্কোত্বম* 

পয়র প্রমাণ শ্লোক । ১৩॥ 

(২৫৫ পা) “কষও"'১১ জনে ॥৮ 

এই ১১ পয়ারের ভাবার্থ। গ্রীরুষ্ কৃপা 

করিবেন অর্থ।ৎ দেখা দ্দিবেন বলিয়! 

ভাবোতপন্ন ব্যক্তি দৃঢ় করিয়া জানেন। 
ইহাতে আশাবন্ধ দেখাইলেন ॥ ১১॥ 

(২৫৫ পা)“ ন প্রেমেতি 1৮ ফ্লোকের 

তাৎপর্যয শ্লোকার্ধে প্রকাশ আছে। 

প্ীরুষ্কে নিশ্চয় পাইব বলিয়া যে 

আশ, তাহ! আশাবন্ধ। “কৃষ্ণ কুপা , 

পয়ার গমাণ শ্লে।ক'া ১৪ ॥ 
(২৫৫ পা) “নমুত্কঠ।-*পাধান |” 

এই ১২ পয়ারের ভাবার্থ। ভাবোৎপন্ন 

ব্যক্তির নিজ।ভিষ্ট লাভের জনা যে গুরু- 
তর লোভ তাহার নাম সমুত্কঠা ॥ ১২ ॥ 

( ২৫৫ পা) পত্বচ্ছৈশবমিতি। 
শ্লোকের টীকা ও বাক্গলা মধ্যের ১৮ 

পৃষ্ঠায় দেখুন। “সমুৎক্ঠা” পয়ার 
প্রমাণ শ্লেক ॥ ১৫। 

(২৫৫ পা) রোদনেতি।* প্লে(কের 
তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।” 
“নামগানে' পয়ার প্র্গাণ মোক ॥ ১৬।॥ 

(২৫৫ পা) “মধুবমিতি |” ক্লোকের 



৭২ 

তাণপর্যয শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

“কৃষ্*লীলাস্থানেশপয়ারপ্রমাণ শ্লোকা।১৬। 

শ্রীীচৈতম্যচরিতামৃত। 
সরা 

[ ভ্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ । 

(২৫৬ পা) “এবং ব্রত ইতি। 

ক্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদিব ৮৩ 
(২৫৬ পা) “কষে রতি "বুঝায় ॥ ] পৃষ্ঠায় দেখুন । এই শ্লোকে প্রেমোৎপন্ন 

এই ১৬ পয়ারের ভাবার্থ । 

গ্রভু কছিলেন, সনাতন, ভরীতঞ্চেে রতি হইলে 

যেসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহ। বলিলাম। 

অন্তঃকরণের ন্নিঞ্কচতাই রতির লক্ষণ। এই রতি 

যি মুমুক্ষু গ্রভৃতিতে লক্ষিত হয়, তাহ! হইলে 

উহা! রতিপদ বাঁচা নছে। যুন্ত্য পুরুষগণ নিথিল 

কাম ত্যাগ কিয়! যে রতিকে অন্বেষণ করেন, 

যাছ। প্রীকঞ্চ কর্তৃক অতিশয় গোপনীয় এবং যে রতি 
ভক্তগণকে সহস! দেওয়া হয় না। ভূক্কি, মুক্তি 

ও কাম চেতু, বিশুদ্ধ ভন্তির অনধিকারি কর্দি ও 

জ।নিদের হৃদয়ে সেই ভগবৎসম্বন্বীম! রতির 

ফিরূপে সম্ভাবনা হইতে পারে ? এই রতি-চিহ্ন 

ঘর্শন করিয়! অনভিজ্ঞ জনের চমতকার বোধ 

হয় সত্য কিন্তু অভিজ্ঞঙ্জন উহাকে রতির আভাস 

ৰলেন। অতএব কর্মি ও জ্ঞানিগণের এনূপ 

স্ব রত্যাভাস। ছায়। ও গ্রতিবিত্ব ভেদে 

বত্যাভান ছুই গ্রকার। ক্ষুদ্রকৌতুহলময়ী 

 চঞ্চগা, ছুঃখহারিণী ও কথিত রতির সদৃশ। রতির 
নাম ছায়।। যাহ! শ্রম বাতীত অভীষ্ট সাধন 

করে, যাহ! ছুই একটি বাস্পাদিরপ রতিচিন্ে 

লক্ষিত ও যাহ! ভোগ ও মোক্ষহখ প্রকাশ করে, 

সেই রস্তির নাম প্রতিবিশ্ব। ভক্তের অনুগ্রহ 

হেতু রত্যাভাস? ভাবন্ব প্রাপ্ত হয়। যদি ভক্তের 

নিকট অপরাধ হয়, তবে রত্যাভাসগু ক্দীণ তয়। 

. এক্ষণে প্রেমের চিন্ধ এবথ কর। যাহার কষ্ঃ- 

প্রেম উদ্দত-হয়, তাহার বাক্য, কার্ধয ও আকার 

বিজ্ঞনে বুঝতে পারে না) ১৬॥ 

(২৫৬ পা) এধন্যষ্যায়মিতি ।* 

শ্লোকের তাৎপর্য; গ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। “যার খচত্ে' পয়ার প্রমাণ 

মোক ১৯ 

ব্যক্তির কার্ধা।দি বলিলেন ॥ ২০॥ 

(২৫২ পা) “প্রেম ক্রমে"*****হয় 
বশ |” এই ১৭ হইতে ১৯ পয়ার পর্যন্ত 
ভাবার্থ। 

ভাবের পরিপাকাবস্থাই প্রেম। প্রেমে চিত্ত 
মন্থণ ও অতিশয় মমত। দ্বারা আঙ্কর হয়। বস্ততঃ 

গ!ঢ় ভাবই প্রেম নামে অভিহিত হয়। প্রেমের 

উত্তরোত্বর গঢুতায় কি খাম হয়, তাহ! সনৃষ্াস্তে 
বলিতেছেন__প্যৈছে বীৎ্” ইতি । ইহা! যৈছে 

ইতাপি অর্থাৎ ইঙ্ষু,হইতে সি রস হইতে গুড়, 

গুড় হইতে খগ্ডসার ইত্যাদি ক্রমাদ্বয়ে নির্মাণ ও 

আন্বাদ্য হয়, তদ্রুপ ভাব হইতে প্রেম, প্রেম 

হইতে স্নেছ'ইত্যা। দিরূপে ক্রমশঃ নির্মল ও আন্বাদা 

হয়। প্রেম অপেক্ষাকৃত গাঢ় হইয়! চিত্তকে 

জ্রবীভৃত করিলেই ন্বেঃ নাম পায়। ম্রেহাবস্থায় 

প্রিয়বস্তরর ক্ষণিক বিরহও সহ্য হয়ন|। গ্নেহ 

পরিপক হুইয়! নৃত্তন মাধুর্য আস্বাদন করাউবার 
জন্য কৌটিল্য ধারণ করিলে উষ্াকে যান ধলে। 
মান যখন বিশ্রন্ত ধারণ করিয়! অর্থ।ৎ গৌরব- 

রহিত হুইয়! পিষগ়াশ্রয়ের সর্বাথ। একত্ব স্থাপন 
করে, তখন উহাকে প্রণর বলে। গ্রগয়ের উৎ- 

কর্ষে যখন চিত্তে অতিশর হঃখকে ও সুখ বলিয়। 

বোধ হয় তখন উচ্থাকে রাগ বলে রাগের 

*$পরিপ।কই অন্গুরাগ। ইহাতে প্রিয়বস্ত নিত্য 
নৃতনরূপে প্রকাশ পায়। এ অনুরাগ আবার 

যখন সীমান্ত গ্রাণ্ত হইয়া নিজের বৃত্তিভূত উদ্দীধ 
সাত্বিকাদি ভাব সকল বারা আপনাকে গ্রাকাশ 

করে, তখন উহাকে ভাব বলে। অধিকারি 
ভেদে, ভাব পাচ প্রকার । বথ! শাস্তাদি ॥১৭-১৯ 

| ( ২৫৩ পি] ) "োসাদিক""' ৪৪৪ ৪৪৪ 



মধাজীল।। ] 

চমত্কারকারী ॥* এই ২০ হইতে ২২ 

পয়ার পর্যান্ত ভাবার্থ। 
শাস্তাদি পঞ্চ রস স্থায়ী । এ পঞ্চ স্থায়ীভাবে 

প্রেম গ্ষেছাদি মিলিত হইয়! কৃষ্ণভক্তিরসরূপে 

পরিণত হয়। এ রস চারি প্রকার) বিভাব, 

অনুভাধ, সাত্বিক ও ব্যভিচার। যেমন দ্ধ 

মরিচখণ্ড ও কপূর মিলনে রসাল! নাম প্রাপ্ত হয়! 

জান্মাদূনে অপূর্ব্ব হয় তদ্রপ বিভাবাদি মিশ্রণে 

স্যাীভাব আশ্বাদনে অপূর্ব হয়। বিভাবাদি কি, 

তাহ! বলিতেছেন, পদ্বিবিধ বিভাব” ইত্যাদি 

*্চমতকারকারী” ইতান্ত ॥ ২০-২২॥ 

(২৫৬ পা) “পঞ্চবিধ***ন।ম তার ॥* 

এই ২৩ হতে ২৩পয়ার পর্যন্ত ভানার্৫থ। 

অবাতে, মকল রম হইতে। 

শাস্তাদি স্থায়ীভ।বে প্রেম-নেহাদি কিরূপভাবে 

প্রকাশ পায়, তাহ! বলিতেছেন, “শাস্তরসে* 

ইত্যাদি। শাস্তরসে প্রেম পর্যন্ত গ্রকাশ পায়। 

দ্াস্তে প্রেম, দেহ, মান, গ্রণয় ও রাগ পধ্যন্ত 

গ্রাকাশ পায়। সখ্য ও বাৎসলোযে জানুরাগ পর্যস্ত 

দৃষ্ট হয়। ভাব ব্রজদেখীগণে আরম্ভ হইতেই 

দৃষ্ট হইয়া! পরিশেষে, মহাভাবরূপে পরিণত হয়। 
মহাভাব রূঢ় ও অধির্ড় ভেদে ছুই গ্রকার। 

অর্ধরূঢ মহাভাব আবার মোদন ও মাদন তেদে 

দ্বিবিধ। মোদনাখ্য মহাভাবই বিরহে মোহন 

নামে উক্ত হয় ॥ ২৩:২৬ ॥ 

(২৫৭ পা) “মাদনে,** ০১০ ০০১ ১০, 

মহিষীগণে ॥* এই ২৭ হইতে ৩০ পয়র 

পর্য্যন্ত ভাবার্ঘ। 

মাদনে বিরহ হয় ন|। চুম্বনাদি তেদে ইহ। 
অনন্ত প্রকার। মোহনে দিব্যোম্মাদ জন্মে এবং 

ইহাতে উদ্ূর্ণণ ও চিন্রক্গল্ল প্রত্ৃত্তি লক্ষণ সকল 

দৃইট হয়। গ্রজল্লাদি ভেদে চিত্রজন দশ গ্রকার। 

মোদনাখা মহাভাবের উদয়ে সমন্ত অঙ্গাণ্ডের এবং 

কাস্তাগণের সহিত ভীকফেরও কষোতাতিত্ববউৎপর 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্থ। ২৭৩ 

হয়। মাঁদনে সর্বভাবের উদ্গম হয় এবং উহ 

কেবল শ্রীরাধাতেই দৃই হয়। শৃঙ্গার অর্থ 
স্থায়ীভাব বিগ্রলম্ত ও সম্ভোগ ভেদে স্বিবিধ। 

তন্মধ্যে বিগ্রলস্ত আবার পুর্বরাগ, মান প্রেম- 

বৈচিন্তয ও গ্রবাস ভেদে চতুর্ধি। অঙ্গসগের 

পূর্ববর্তিনী উৎকঠময়ী রতির নাম পূর্বরাগ। 
গ্রিয়ের সমীপে থাকিয়াও 'অত্ন্ত অনুরাগ বশতঃ 

তদ্বিরহবোপধের নাম প্রেমটবচিন্তা। প্রেমের 

দূবগমনের নাম প্রবাস। মহিষীগণেরও প্রেম" 
বৈচিত্ত্য হয় ॥ ২৭-৩* ॥ 

(২৫৭ পা) প্কুলপীতি। শ্লোকের 

তাৎপর্য; প্লোকার্থে গ্রাকাশ আছে। 

"প্রেমবৈচিত্ত্য* পয়ার প্রামাণ শ্লোক ॥২১॥ 

(২৫৭ পা) এ“ব্রজেক্্নন্দন'** *** 
ঠকুর।ণি ॥* এই ৩১ পয়ারের ভাবার্থ 
মরল। প্রেমের অবলম্বন বলিতেছেন ৩২॥ 

(২৭ পা) “নায়কানামিতি | 

'্রাকের তাৎ্পর্যয শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। প্ব্রজেন্্রনন্দন” পয়ার প্রামাণ 

শ্লোক ॥ ২২ ॥ , 

(২%৭ পা) “দেবীতি। শ্লোকের 

টাকা! ও বাঙ্গলা আদির ৪৩ পৃষ্ঠায় 

দেখুন। নায়িকার” পয়ার প্রমাণ 
“ক্লক ॥২৩।॥ 

(২৫৭ প|) এ“অনন্ত'**ভক্তকাণ ॥” 

এই ৩২ পয়রের ভাবার্থ। জ্ীরুষ্ের 

গুণ বলিতেছেন ॥ ৩২ ॥ 

(২৫৭ প।) “অয়ং নেতা আুরম্যাজ 
ইত্যাদি ।” গ্লেকের তাত্পর্য্য শে্োকার্থে 

প্রকাশ আছে। গ্রীকুষ্ের চৌষ 
গুণ কি কি তাহ! বলিলেন ॥ ২৪-৩১ ৪ 

( ২৬০ পা ) “অথ বন্দাবনশ্বর্যয” 

ইত্যার্দি প্রে/কের তাৎপর্য গ্লোকার্ধে 
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প্রকাশ অছে। গ্রীরাধার অনন্তগুণের 

মধ্যে পঁচিশ গুণ বর্ণন করিলেন ॥৩৭-৪১॥ 

( ২৬১ পা ) “গায়িকা "লক্ষণ ।” 

এই ৩৪ পয়ারের ভাবার্থমরল। নায়ক 

গ্রকষ। ও নায়িক। শ্রীরাধ। ভক্তিরমের 

বিষয় ও আশ্রয় নামক আলম্বন। যৈছে 

রন হয়, যেব্ূপ রম উৎপন্ন হয়॥ ৩3॥ 

( ২৬১ পা) এনিধুতেত্যাদি ।* 
ক্লেকের তাৎপর্য "শ্লাকার্থে প্রকাশ 

আছে। “যৈছে রম হয়* পয়ার প্রমাণ 

মোক । ৫২৪২ ॥ 

(২৩১ পা) “এই"**আন্বাদনে ॥৮ 
এই ৩৪ পয়ারের ভানার্থ। বিষয় ও 

আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়। যে ভক্তকি- 

রলের উদ্ৃগম হয়, তাহা ভক্তগ্রণই আব্ব।- 
দন করেন, অভক্তগণ পারে না ॥ ৩৪ ॥ 

(২১১ পা) “নর্বখৈবেতি।* শ্লে।কের 

তাৎপর্য্য গ্লেরকার্থে গ্রকাশ আছে। এই 

রসাম্বাদ" পয়ার প্রমাণ ফোক ॥ ৪১৪ 

(৫ ২১১"পা ) অনাসক্তস্তেতি।” 

ক্লোকের তাৎপর্য প্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। 

আশঙ্কা! হইতে পায়ে, বিষরিগণই ঘঅতক্ত) 

ফেন না, বিষয় তোগাদি দ্বার! চিত্ত বিষয়ে আবিষ্ট 

হয়, তাহাতে চিত্ত শ্রীতগবানে কিন্ধপে আবিষ 

হইবে? অতএব উহার! অতক্ত। অভক্ঞের 

তক্তি লাভ হয় না। বিষয়তাাগে বৈরাগা হয় 

এবং সাহাতেই ভক্তি প্রাপ্ত হয়। তহতর, বিষয় 

ভোগ করিলেই যে, চিত্ত বিষয়ে আবিষ্ট হয়, এরূপ 
কোন নিক্গম় নাই। বিষযত্যাগ করিয়। গু 

বৈয়াগ্যে ভক্তি লাভ হয় না। অতএব ভক্তির 
বাধক স্তাদবশ বৈরাগ্যা ভ্যাসাপেক্ষ। বিধয় ভোগ 
কা। উত্তম. কারণ, প্রাকত বুদ্ধিছ্ধে তগবৎসন্থবি- 

শ্ঙাচৈতস্কচারতাযুত | [ অয়োবিংশ পরিচ্ছ্যে। 

"স্তর পরিত্যাগকে ফন্ত বৈরাগ্য বলে। ভগবৎ- 

সন্বদ্ধিবস্ত বলিতে তগবং-প্রসাদাদি। উহার 
পরিত্যাগ ছুই প্রকার, ভগবতপ্রসাদির অপ্রার্থন। 

ও গ্রাপ্ড প্রসাদাদির অনঙ্গীকার। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি 

বিষয়াদিকে ভগবৎসন্বদ্বী বস্ত বলিয়! অনাসক্ত 

হওতঃ বিষয়াদি ভোগ করিয়া৪ ভক্তি লাভ 

করে। বিরাগী উহ! ত্যাগ করিয়! অপরাধ বশতঃ 
ভক্তি লাভ করিতে পারে না। অতএব উহ! গু 
ও তুচ্ছ বৈরাগ্য। বদি বল, বিষয় ভোগ করিয়! 
কিরূপে বিষয়ে জাসক্তিশুন্য হওয়! যায়? তহুত্তর, 

বিষয় ভেগ করতঃ ভক্তিতে রুচি উৎপন্ন হইলে, 

আপন! হইতেই চিত্ত বিষয়ে অনাসক্ত হয়। 

শ্রীভাগবতে ১ম্ক ২ অধ্যায়ে, _ 

প্বাস্থদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ। 

জনয়ত্যাণ্ড বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥” 
শ্ীরুষ্ে ভক্তিযোগ উৎপর হইলেই বিষয়ে 

আঅনাসক্ত চিত্ত হয় এবং অট্হতুকী ভক্তির লাভ 
হয়। অতএব শুষ্ক বৈরাগা অপেক্ষ। অনাসক্ত 

হইগা] যথাযোগ্য বিষয়োপভোগরূপ বৈরাগ্যই 

শ্রেষ্ঠ । এরূপ বৈরাগ্যে ভক্তিতে প্রবেশ হয়। 

ইাকে যুক্ত বৈরাগা বলে। যুক্ত অথাৎ বিষয়- 
দিতে যুক্ত হইয়াও যে বৈরাগ্য অর্থাং অনসক্ত 

তাহাই যুক্ধ বৈরাগা ॥ ৪৭॥ 

(২৬২ পা) “নজ্কেপে'নিষেধিল ॥” 

এই ৩৬ ও ৩৭ পয়ারের ভাবার্থ নরল। 

যুক্ত" ইতি। যুক্ত বৈরাগোর মর্যাদা 
উপদেশ করিলাম । তোমর। শুষ্ক বৈরা- 

গোর পক্ষপাতী না হইয়া, যুক্তবৈরাগ্যের 
পক্ষপাতী হইও। গুফজ্ঞান ও গু 

বৈরাগ্য লন্বন্ধে সাবধান থাকিও ৩৬ 5৭ 

(২৬২ প1) “অদ্ধে্টা সর্বভূতানামি- 
ত্যাদি। শ্লোক আটটির তাৎপর্য 
ক্লকাথে প্রকাশ আছে। 

ভ্ধগণ লর্র্াপরঞ্জফ যে সকল গুগ ধারণ 



মধালীগা |]. 

ফরেন, তাহা! এই গ্লনোক করেকটিতে শ্রী 

অঙ্জুনকে বলিলেন। গুদজ্ঞান ও শুক্বৈর়াগ্য 
আচরণ ঘার! গ্লোকোজ গুগসকললাতহয়ন। 

এবং শ্রীকষের অতিপ্রিয় হুওয়! যায় ন। কেবল 

যুক্ত বৈরাগ্যই এ গুগ সকলের লাভ হয়) ইহা 
প্রতিপন্ন হইল। অভএব যুক্তধৈরাগোর মর্ধ্যাদা 
স্বপন হল ॥ ৪৮-৫৫॥ 

( ২৬৩ পা ) “চীরাণি কিমিতি।” 
শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। 
যদি বল, অনাসক্ত হইপ়! যথাযোগ্য বিষক্কো- 

গতোগ করিলে যুক্তবৈরাগয আচরণ কর! হয়। 
অন, বন্ত্রদির প্রার্থন! ব্যতিরেকে কিরূপে বিষয় 

ভোগ হয়? তহত্তরে, এই শ্লে।ক বলিলেন। 

অল্লাদির চেষ্টা কর! তক্তগণের অনুচিত । তথাছি) 

শভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথ! কুর্বন্তি বৈষবাঃ। 
যেহসৌ বিশ্বস্তরে! দেবঃ কিমু ভক্তান্থপেক্ষতে ॥* 
ভোজন ও আচ্ছাদনের জন্য বৈষ্বগণ বৃখ। 

চিন্ত। করেন। কারণ, বিশ্বপালক শ্রী) কি 
ভত্তগণকে উপেক্ষ! কবেন ? অথব!, যাথাযে।গ্য 

বিষয়ভোগ কিরূপ, তাহ। এই গ্লেকে বলিলেন ৫৬ 

(২৬৩ পা) তবে মনাতন**১***, 

অগোচর ॥” এই ৩৮ ও ৩৯ পয়ারের 

ভাবার্থ। তবে, মহাণডু উপদেশ 

করিলে। “গোলোকেতে স্থিতি" স্থানে 

“গোলোকের স্থিতি” পাঠ হইবে। 
শান্ত্রবিয়োধ পরিছারের জন্য ব! সন্দেহ দুর 

করিবার জন্য সনাতম মহা প্রভূকে যে সব সিদ্ধাত্ত 

জিজঞাপ! করেন, মহাগ্রভূ তাহার সিদ্ধান্ত করি- 

লেন। মহাপ্রভু কর্তৃক স্থসিদ্ধানডের নধো গ্রন্থকার 
কথেকটি দিষয় বলিতেছেন, প্হনিনংশে” ইত্যাদি। 
উত্তর হার! প্রত্ধ মিদ্ধপিত হয়। প্রথমে সনাতন 
কহিলেন, পরতে, প্রীকফের গোলোকধাম 

কোথায় 1 প্রত ফছিলেন, হুয়িবংশে গোযোকের 
হিতি দির্ণর করিয়াছেন । 

প্লোকের ও গয়ারের ভাবার্থ। হ্ণ€ 

শ্হরগাদুর্ধং ব্রক্মলোকে! র্র্ষিগণসেবিতঃ। 
তত্র সোমগতিশ্চৈৰ জ্যোতিযাঞ্ মহায্বনাম্॥ 
তস্কেপরি গবংলে!কঃ সাধ্।ম্তং পালয়স্তি হছি। 

স হি সর্বগন্ঠঃ কষ মহা কাশোগতো মছান্॥ 
উপধাপরি তআ্জাপি গতিত্তব তপোময়ী। 

য|ংন বিল্লে। বয়ং সর্ব পৃচ্ছস্তোপি পিতামহম্ ॥ 

গতিঃ পমদম ঢ্যানাং স্বরগঃ নুকৃতকর্খ্ণ।ম্। 

স্রাঙ্গে তপমি যুক্তানাং বঙ্গলোকঃ পরাগতিঃ॥ 

গবামেব তু গোপোকে। দুরারোছে। ছি সা গতিঃ। 

সতুলোকত্বর! কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মন] ॥৮ 

শরীক গোবর্ধন ধারণ করিলে পর. পূর্বোক্ত 
শ্লোক দ্বার! ইন শ্রীকফ্কে স্ব করেন। ইঙ্ত 
কহিলেন, হ্র্গের উপরি ব্রঙ্গর্ষিগণের আশ্রত 

ব্র্লোক। এখানে স্বর্গ বলিতে স্বর্লাক, মছ- 
প্োক, জনলোক, তপেলোক ও সত্যলোক। 
কেন না, গ্রভাগবতে ২স্ক৫ অ৪১ প্লেকে রঙ্গ 

নারদকে বলিয়াছেন, 

"তৃর্লোকঃ কল্লিতঃ পত্ত্যাং ভূবর্লোফোহস্য নাভিত। 
স্র্লোকঃ কল্িতো মৃর্ধ,। ইতি বা লোক কল্পন! ॥* 

ব্রিগোক কল্পন। পক্ষে তাহার পা ছার! 

ভূর্লোক, নাভিদ্বার! তুবর্লেক এবং মন্তক বারা 
হ্বর্পোক কল্পিত ছুইয়াছে। এখানে যেমন বঙ্গ! 

ব্লক অর্থে স্বর্গ হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত প্- 
লোককে বলিলেন) তজ্জপ পূর্ব প্লোকো স্বর্ণ 

শবে ব্রঙ্গাগসীমা প্রান সত্যলোক পর্য্স্ত বুঝিতে 

হইবে ।. আঙ্গলোক অর্থাৎ সচ্চিদানন্মমঃত্ব হেতু 

রহ্মময় বৈকুঞলোক। বছদ্ধণঃ তগবতঃ শ্রীককত 
লোক বৈকুষ্ঠাখ্যঃ।” অর্ধ অথাৎ প্রীকঞের বৈ 

নামক যে লোক, তাহাই ব্রচ্মলোক। বদিও 

বদ্ধাণডের বাহিয়ে আবরণ সকল, জাবরণের 

বাছিয়ে যুক্তিপ্, হাহায় উপরি শিবলোক, তাহার 

উপরি বৈকু%) ইহ! শাস্ত্রে উ্ভ হইলেও, জবর" 

শাদির লোক প্রসিদ্ধ দ খাকার, ফেবল, উর্তত| 
হাজ জপেক্ষ। করিস) অথবা, স্বর্গের লোক, 
গনি ছেডু তাহার উপয় বলিদেন, দৈরুকঠ 



২৭৬ ভীতীচৈতহ্যচরিতামুত'। [ অয্োবিংশ পরিস্টে্দ। 

পরম মাহাত্ম; সিদ্ধ হয়) এইজনা সর্গের উর্ধ 

ব্রঙ্ম:লাক বপিয়ছ্নে। যদ বল, পপরংব্রঙ্ধ পরং- 

ধাম পবিভ্রং পরমে। ভবান্* এবং পপরংব্র্গ 

নরাকৃতিঃ" ইত্যাদি ব্চনে পরংব্রঙ্গ শবে শ্রীকষকে 

বুঝায়; কেবব ব্রঙ্গ শবে কৃষ্ণ বেধিত হয় ন|। 

তহত্তর, গীতায় “অহমাত্ম! গুড়াকেশঃ সর্বতৃতাশয় 

স্থিতঃ” বৃহত্নামে “আত্মত হাধিপঃ* ও "পরাৎপরং 

বন্ধ চ তে বিভৃতয়ঃ* ইতি বাক্য দ্বার ব্রহ্ম যে, 

শ্রীকষ্চের বিভূতি, তাহ! প্রতিপন্ন হইয়াছে। 

অতএব বিভূতি মকণের নাম শ্রীকষ্ের নাম মধ্যে 
পর্যবমান হয় বলিয়া, কোথ।ও ব্রহ্ম শবে শ্রীকৃষ্ণ 
বোধিত হন। ব্রদ্ধলোক ব্রক্ষধিগণের অর্থাৎ 

বরঙ্মমযর খিগণ ঝ। নারদা্দি ভক্তগণের সেবিত 

অর্থাৎ নিত্য আশ্রিত। এ লোক কাহার প্রাপ্য, 

তাহ! বলিতেছেন, প্তত্রেতি।” “সোমঃ” অর্থাৎ 

“উময়! মহ বর্তত ইতি সোমঃ শ্ীশিবঃ | উম।র 

সহিত যিনি বর্তমান, দেই সপতীক শিবের এ ধাম 

প্রাপ্য) “জ্যোতিষাং" অর্থাৎ “জো।তিব্র্গ 

তংস্বরূপানাং মুক্তানাম্” অর্থাৎ মুক্জ-পুরুষগণের 
গ্রাপা। “মহাত্মন।ম্* অর্থাৎ মুক্তিণ তুচ্ছত! অনু- 

ভব করতঃ তাহাতে অনাদর পূর্বক শ্রীকঞ্চপাদ- 

পল্পে ভক্তিপর সনকাদি তৃগ্য মহাত্মাগণের গ্র1পা। 

যদি বল, দোম শবে চন্ত্র, জ্োতি শবে গ্রহ- 
নক্ষআাদি অর্থ শাস্তসঙ্গত। তহুত্তর, ধন্নপ অর্থ 

অসঙ্গত, কেননা, ঞুণলোকের নিম্নে চন্দ্র ও 

জ্যে।তিগগণের গতি, মহর্লোকে উহাদের গতি ন! 

থাকায় সহ্যলোকে উহাদের গতি নাই। অতএব 

সুর্ন[পরি বৈকুঠে উহাদের গতি কিরূপে সম্ভব 

ইইবে? আতএব রূপ অর্থ অনজগত। 

পতসে]পনীতি।” সেই বৈকুঠের উপরি 

গোলোফ। হদি বল, জঙ্গঘনত্ব হেতু অপরিচ্ছিন্ 

বৈকুষ্ঠের উপরি ফোন লোকের সন্তব হয় ন|। 
তছত্বর, জপরিচ্ছিন সুক্তিপদেয় উদ্েণ যেখন ফোন 

বিশেষ হায়! শিষলোক নির্দিষ্ট হস), এখং খিঝলে। 
বে উপিপিয়লো ক হইতে কোন ব্যনি্লীন 

উৎকর্ষ দায়! বৈকৃঠলেক পরিকল্পিত হয়) তদ্রুপ 

শ্রীভগবানের বিলালরাপ শব বিশেষ বিলালিত 

কোন অনির্বচনীর উৎকর্ষাতিশয় ছার! নৈকুঠের 

উপরি গেলোক; এরূপ বাকা মুগিত্ধ হইল। 

"সাধ্যান্তং পালয়স্তি হীতি।” অর্থাৎ সাধ্যগণ 

সেই গোলোক পালন করেন। সাধ্যাঃ অর্থ 

মহাত্মাগণের ভজনীয়। ; কিন্বা আমাদের ( ইন্ত্রাদি- 

লোকপালগণের ), ব্রহ্মাদি স্ষ্টিকর্তাগণের, সন- 

কাদি শান্তভক্তগণের, শিবাদি বদ্রগণের ও নার- 

দাদি ভক্তগণের পরম অভী্টসিদ্ধির জন্য (সাধ্য 

অর্থাৎ বহতর আরাধনার যোগ্য তোমার নিত্য 

প্রিয় নন্দা্দ গোপগণ সেই গোলোককে পালন 

করেন অথাৎ অধিকার করিয়! উপভোগ করেন। 

অথবা, ছে কষ তোম|র সধ্যাঃ অর্থাৎ নানাবিধ 

তাববিশেষ দ্বারা সাধনীয়! অর্থাৎ বশীকরণ- 

যোগ্য গোলোকবাসি গোপগোপী প্রভৃতি এ 

ধামকে পালন করেন। অথব1, হে কৃষ্ণ) সাধ) 

অর্থাৎ গেরলোকবামিগণের মধ্যে পরম প্রিপ্নতম। 

ও সর্ধপ্রধানা শ্রীরাধাদি গেপীগণ বিচিত্র লীল। 

দ্বার এ ধামকে পালন করেন অর্থাৎ ধামের 

মাহাত্ব্য আঁতিশয় পোষণ করেন। প্রাকৃত 

আকাশের নাম শ্বল্পাকাশ, তাহ।র বাহিরে মহা" 
কাশ? তাহাতে গে।লোক বর্তমান। বিন্ব! নিত্যত্ব 

অপরি!চ্ছনবত্ব, নীরূপত্ব ও ব্যাপকত্ব সাম্যে আকাশ 

শখ ব্রন্থ। মহ!কাশ শবে পরংব্রঙ্গ। সেই পরংবরঙ্গ 

যাহাতে ব্দ্যিমান। অথবা) পরম নিবিড় শাম 

কান্তি হার] মহাকাশ সদৃশ 'লাকাশ ভগবান্। 

তদ্গত সচ্চদানন্দধনত্বাদি ছারা ভগবান্ হইতে 

আভন্ন ও ভগবৎস্বরূপ বৈকু। বৈকুঠ হইতে 

মাহাত্বযবিশেষ দ্বারা সেই গোলোক শ্রেষ্ঠ ও 

মহাকাশগত। এইহেতু বলিয়াছেন, সর্ঘলে!কো- 

পরি বিদ্বান বৈকুঠের উপরি গোলে।ক। “্উপর্ধয- 

পরীতি।* অর্থাৎ ছে কষ তুমি' এই বৃঙ্গাবনে 

খ!কিলেও তাদৃপ লোকে আপনার গতি। লাস্তি- 
গর্বে ভীত শব বলি ছেন)+2- 
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"এবং বহবধৈরূটপশ্চরামীহ বসুদ্ধরাম্। 

ব্র্গলোকঞ্চ কৌস্তেয় গোলে কঞ্চ সনাতনম্ ॥* 
আমি বহুখিধরূপে পৃপ্বীতে, ব্রদ্লোকে ও 

গোলোকে বিচরণ করি। বৈঝুঠে যাদৃশী গতি, 

গোলে।কে তাদৃশী গতি নহে, তদপেক্ষা অতীব 
দুক্ঞেয়া। ফেগেতু সেই গতি তপোময়ী অথাৎ 

ছুবিতর্কা| বলিয়া সমাধি ছ্বার| লভা1। এট 

পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাস! করিয়াও উহ। আমর| 

জ।নতে পারি নাই। নিজপালক নন্দাদির সাহত 

গেগণের নিবান বলিয়াই, সেই লোকের নাম 

গোলোক হইয়াছে, তাহা সদৃ্গান্তে বলিতেছেন, 

“গঠিরিত্যার্দি।” স্ুকৃতকর্ম-জনগণের মধ্যে শম- 

ধমাদিযুক্ত ব্ক্তিগণের প্রাপা স্থান দেবলোক 

হইতে সতাগোক পর্যন্ত) বিষুতে অর্পিত চিত্ত- 

ব্যক্তিগণের প্রাপ্যস্থান পরমোতক& ও পুনরাবৃন্ত- 

রহিত বৈকু%্ঠ এবং গোগণের অর্থাৎ গোপগোপী- 
গণের প্রাপাঙ্থান গোপোক। যদি বল, কেবল 

গেগণের বাসস্থান গোপোক, এ কথ! ব্যাখ্য। 

কারণেই পৃর্ব্বোক্ত “সাধ্যাঃ” শব্দোক্ষ গোপগোপী- 
গণের বাস ম্বতঃই গ্রাতিপর হইত? গোগণখবের 

উপলক্ষণ করিবার প্রয়োজন কি? তহুত্তর, যেমন 

পাখিব মথুরাম গুণে ব্রক্জ, গোকুল প্রভৃতি শব্দ বার! 

গো, গোপগোগপীগণের নিবাসস্থান বুঝায়; তন্দরপ 

*গোগণের লোক,” ব্রজ-গোষ্ঠাদি শবের ছারাও 

গোপগোপীগণের নিবাপ বুধায় বলিয়া, এখানে 

গেগণের গোলোকে নিখান বল! হইয়াছে। 

হে কৃষ্ণ, মতরুত উপদ্রব অর্থাৎ দারুণ বর্ষ, শীলা- 

বর্ষণ ও অশনপাত দ্বার যে লে$রু ব্যখন হইয়া 

ছণ, তুম সেই লোককে রক্ষা কারয়াছ। য'দও 

পিত্যন্ব ও আনন্দঘনত্ হেতু কাপ গ্রোলোক কোন 

ব্যক্ত কুক কোন ডপশধন রা ব্থিহ ঈয়না) 

ওখা।প তাৎকা|লক উপদ্রব দ্বারা সেচ লোক 

। খত হইছিল বলিয়া যে অনুভব হইগাছল, 

তাহা অঙ্ঞানত। গিমত্ত স্বঘৃষ্ট)গুসারে [নিঙ্গের অপ- 
রধ বিশেষ জানাইবার জন্য ইন্্র এ কথা বলেন) 

ইহ! জানতে হুইবে। 

মনাতন-কৃত অন্যান্য প্রশ্রের উত্তর বলিতে- 

ছেন, “মৌবললীল।” ইত্যার্দি। প্রীতাগবতে ১১ 

স্বদ্ধে বণিত যাদবগণের প্রতি এন্ধশাপে দুধ 

ক্ষয়। কৃষ্ণের অন্তধান অর্থাৎ মহাতাগতে বর্দিত 

শীষের পৃথবী পরিত্যাগ । কেশাবন্ার অর্থাত 

মহাভারতে ও বিষু্পুরাণে বণি ত আছে, হার নিজের 
মস্তক হইতে শুরু ণ্ণ ও রুষ্ণর্ণ দুইটি কেশ উৎকর্তন 

করেন। 'ন্মধ্যে শুক্রবর্ণ কেশের অবতার খলরাম 

এবং কৃষ্ণবর্ণ কেশের অবতার ভীকৃষ্ণ। এই সকল 

লীল। মায়মযন় অর্থৎ ভোজাব্যার নায় 

প্রতাক্ষ দুই হইলেও মিথ্য।। লগার নিতাত্ব' 
গোপন করিবার জন্য এই মায়ক শীগার 
প্রকটন ॥ ৩৯ ॥ র্ 

(২৬৩ পা) “তুমি যোককদাম ॥* 

এই ৪০ পয়ারের ভাবর্থ মরণ । ম।থঃ 

মন্তকে। করে, হস ॥৪81॥ 

ইত ম্ধ্যলীপায়াং আয়োবিংশপরিচ্ছেদে স্থুবো (ধনী ॥ ২২ ॥ 

চতুধ্বিংশ পরিচ্ছেদ। 
(২১৪ পা) “আত্ম।রামেতীতি | 

শ্লেকের তাৎপর্য গোকার্থে প্রকাশ 

আঅছে। 

" এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার বাহা বলিবেন। তাহ! 

ক্নোকার্ধে প্রকাশ করিয় মঙ্গলাচারণ করিলেন। 

এই পরিচ্ছেদে পমাম্মারামাঃ* গ্লেকের একহষি 

প্রকার অর্থ করিবেণ। এই শ্লেকের অথন্থ।র1 

অজ্ঞন নই হয় বপিয়া সুরের সগত শ্লোকের, 

ধরণের সাহত জে|কাথের)অন্তক [রে সত ৬1 
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নের এবং উদর়পর্বতের সহিত প্রীটৈতনোর উপম। 

দিন! সর্বাভীষ্টপ্রদ প্রীচৈতনাকেই প্রণাম করি- 

লেন। “আত্মার়ামাঃ এই বিসর্গের ইতি শব 

পরে বিসর্গের লোৌপ হইয়। আর সন্ধিহয়ম]) 

কিন্ত ছন্দের অনুরোধে গ্রন্থকার “আত্মা রামেতি” 

ঝললেন ॥ ১॥ 

(২১৪ পা) “জয় জয়'''ব্যাখ্যান ॥৮ 

এই ১ম প্য়ারের ভানার্থ সরল। তবে, 

মহাগুডু সনাতনকে বর দিলে। পূর্বে 

রাজকার্ধয ত্যাগের পূর্বে ॥ ১ ॥ 

(২৬৪ পা) “আত্মারামা” ইতি ॥৮ 
এ শ্লোকের অর্থ।ৎ এই “আত্মারাম।” 

গ্লোকের । ২॥ 

(২৬৪ পা) “আশ্তর্যয'* প্রকাশে ॥৮ 
এই ২য় পয়ারের ভাবার্থ মরল। আশ্চর্য্য 

গুনিয়। অর্থাৎ এই শ্লোকের আঠার 
প্রকার অর্থ করিয়াছেন, ইহ] শুনিয়। 

আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। তোমা সবা 
সঙ্গে, কষ্$তক্ত সঙ্গে ॥ ২ ॥ 

(২৬৪ পা) “একাদশ'**প্রার্তি ॥* 

এই ৩য় পয়ারের ভাবার্থ। মহা 
“আত্মারামা” শ্লেকের একাদশ পদকে 

ভিন্ন ভিশ্ন করিয়া আত্মা শব্দের অর্থ 

করিতেছেন, “আত শবে” ইতি । আত্মা 
শবে ব্রহ্ম, দেহ, মন ও যতভাদি সাতটি॥৩। 

(২১৬৪ পা) 'আত্মেতি।” আত্ম! 

শবে ত্রন্ম ও দেহ!দি যে গাতটি অর্থ, 
তাহ। প্রমাণ করিলেন ॥ ৩। 

€২৬৪ পা) “এই সাতে'মিলন ॥* 

এই ৪ পয়ারের ভাবার্থ। «রসে যেই" 

স্বানে “রমে যেই" পাঠ হইবে। 
এই সাতে অর্থাৎ অন্ধ, থে) মন, যত, বৈধ, 

শ্রী ্ীচৈতম্যচরিতা মৃত । [ চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ । 

বুদ্ধি ও স্বভাব এই সাতটির মধো কোনটিতে যিনি 
রম করেন, তিনি আত্মারাম। ইহার! কিরূপে 

অ।য্মারাম, তাহ! পরে বলিব। মুন্যা্দি অর্থাৎ 

চ, মুনয়ঃ নিগ্রন্থা, অপি, উরক্রমে, কুরবানি, 
অহৈতুকীং, তক্তিং, ইতস্ত,তপুপঃ। হরিং। এই 

দশটি পদের প্রথমে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন অথ] 
করিয়। পাছে (পরে) এই সব অর্থের মিলন 

করিয়! ॥ ৪) 

(২৬৪ পা) “মুনি. শব্দে **তখষি- 

মুনি ॥” এই ৫পয়ারের ভাবার্থ। মুন্যাদি 
দশটি পদের অর্থ করিতে প্রথমে মুনয়ঃ 
পদের অর্থ করিতেছেন, “মুনি” ইতি। 

মুনি শব্দের প্রথমার ঝছুধচনে “মুনয়$” 

হর়। অতএব মুনি শব্দে মননশীল, 

মৌনী, তপন্বী, ব্রতী, যতি, খষি, মুনি 
অর্থ বুঝায় ॥ ৫॥ 

( ২৬৪ পা) “নিগ্রন্থি..১*এনির্ধন |” 
এই ৩ পয়ারের ভাবার্থ। মুন্যাদি দশটি 
পদের মধ্যে নিগ্রস্থ পদের অর্থ করিতে- 
ছেনঃ “নিগ্রস্থ” ইতি । গিগ্রন্থ শব্দের 

অর্থ অবিদ্যাগ্রস্থহীন অর্থাৎ মায়াতীত বা 

বিধিনিষেধাতীত ; জ্ঞানাপদিবিহীন অর্থাৎ 

মুর্খ, ললেচ্ছার্দি নীচ, ধনসঞ্যয়ী ( বিষয়ী) 

ও নিধন (দরিদ্র )॥৩॥ 

(২৬৫ পা ) এনিনিশ্চয়ে ইতি। 

“নিগ্রন্থ শব্দে ইত্যাদি পয়ারোক্ত 

নিগ্রস্থ পদের অর্থ য|হ! করিয়াছেন, 
তাহ। পমাণিত করিলেন ॥ 81৫ ॥ 

(২৬৫ পা) “উরুক্রম...ত্রিভুবন ।* 
এই ৭ পারের ভাবার্থ। মুন্যাদি দশটি: 
পদের মধ্যে উর্ক্রম পদের অর্থ করি- 
তেছেন, “উরুক্রম” ইতি । 



মধালীল!।-) শ্লেকের ও পয়ারের ভাবার্ঘ। ২৭৯ 

উরক্রেদের শের অর্থ খুহৎ (বড়) যার ক্রম। 
ক্রম পষের আর্থ বলিতেছেন, “ক্রম শব্দে” ইতি | 

পাদবিক্ষেপণ, শক্কি, কম্প, পরিপাটা, শক্তি দ্বারা 

ধারণার্দি ও আক্রমণ। শ্ীরুষ্ের পদ্চালনে 

ত্রিভুবন কম্পিত হুয় বলিয়া, উর্ুক্রম বলিতে 

শীতফই ॥ ৭॥ 

(২৬৫ পা) এবিষ্ঞোবিতি।” 

ফ্লেকের তাতৎপর্যা 'শ্ল।কার্থে গুকাশ 

আছে। ণ“চরণচালনে" পয়ার প্রমাণ এই 

শ্লেক। ইহাতে জ্ীরুফের শক্তি। পৃথিবীৰ 

কম্প দৃষ্ট হইল | ৬॥ 
(২১৫ পা) “বিভূরুপে'*****রচন ॥? 

এই ৮ পয়ারের ভাবার্থ। 

শ্রীক্ণ বিভুরূপে বরঙ্গাণ্ড ব্যাপিয়া থাকেন। 

ইহাতে আক্রমণ এবং ব্র্গাগ্ুকে ধারণ ও পোষণ 

করায় শক্তি প্রকাশ পাইল। পরিপাটা দেখাই- 
তেছেন, পমাধুর্ষা” ইতি। গ্রাপঞ্চ রচনায়, চালন 

ও কম্প কাধ্য দুষ্ট হয়। অতএব ক্রম শবে শক্তি, 

পরিপাটা, কম্প, পাদবিক্ষেপনাদি কয়েকটি অর্থের 
দ্বারাই শ্ীকঞ্চই বোধিত হইল।॥ ৮ 

(২৬৫ পা) “ক্রমঃ শক্তাবিতি।* 

“ক্রস শব্দে” ইত্যাদি পয়ারোক্ত ভ্রম 

শবের অর্থ যাহা করিয়াছেন, তাহা 

গ্রামাণ করিলেন ।॥ ৭॥ 

(২৬৫ পা) “কুর্বান্তি'**কিহয় 0? 

এই ৯ পয়ারের ভাবার্থ মরল। নুম্যাদি 
দ্রশটি পদের মধ্যে কুর্ধন্তি পদের অর্থ 

করিতেছেন, “কুর্বন্তি” ইতি। কুর্বন্তি 
পদের অর্থ প্রীরূষ্ণের সুখের জন্য ভজন 

করেন ॥৯॥ - 

(২১৫ পা1) “ন্বরিতেতি ।” “কুর্বন্ডি* 
ইতি পয়ার প্রমাণ এই সুত্র ॥ ৮॥ 

(২১৫ পা) “হেতু শব্দে ** ১৭৭: 

উপর বার ॥” এই ১* ও ১১ পয়ারের 

ভাবার্থ। মুন্যাদি পদের মধ্যে অহৈ- 

তুকীং পদের অর্থাৎ হেতু শুন্য । ইহার 
অথ করিতে হেতু শব্দের অর্থ করিতে" 
ছেন, “হেতু শব্দে কহে" ইত্যাদি । এই 
মহা অর্থ।ৎ অনন্ত গ্রকার ভুক্তি, অষ্টাদশ 
সিদ্ধি ও মালোক্যা্দি পাচগ্রকার মুক্তি 
যাহাতে নাঞ, তাহা অহৈতুকী ভক্তি। 

অষ্টাদশ সিদ্ধি বখ1)-অনিমা) লঘিম, মহিমা) 

প্রাপ্তি, প্রকামা, বশিতা, ঈশিতা, কাম।বসাগিতা, 

অন্ধ্শিমত্ব, দুরশ্রবগ, দুরধর্শন, মনোজব, কামরূপতা, 

পরকায় প্রবেশ, ইচ্ছামৃত্যু, দেবক্রীড়া প্রাপ্তি, 

সহ্বল্পচুরূপপিদ্ধি ও অপ্রতিহতাজত। তঞ্জি 

খবোর অর্থ নববিধা তক্তি। নববিধ! কি, তাহা 

বলিতেছেন, শ্রবগাদি সাধনভক্তি একটি এবং 

প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণর্, রাগাদি আটটি প্রেম” 
ভক্তি । এ প্রেমতক্তি আবার রতিগক্ষণাদি নামে 

প্রচারিত হয়। মছ!তাব, সকলের উপর । “হেতু 

শবে" পয়ার হইতে প্্রীকষ্ণকৌতুকী” পরার পরাস্ত 

অট্তুকী পদের অর্থ করিলেন।, ভক্তি পদের 
জর্থ করিতেছেন “ভক্তি শব্দের অর্থ” এই পঞ্ার 

হইতে “অর্থের মহিমা” পয়ার পর্যন্ত ॥ ১০।১১ ॥ 

(২৬৬ পা) “শান্ততক্তের**১'**তুলা 

হয় ॥” এই ১২ ও ১৩ পয়রের ভানার্থ। 
শান্ত দাস্ত।দি পাচ প্রকার ভক্তগণ মধ্যে কোন্ 

ভক্ত, আট প্রকার গ্রেমতক্তিতে ফোন পর্যাস্ত 

ছাধিকারী হন, অর্থাৎ কাহার রতি কোন পর্যান্ত 

বুদ্ধি পায়, তাহ! বপিতেছেন, “পাস্ততক্তের” 

ইত্যাদি। অতএব ভক্তি বলিতে সাধন হইতে 

মহাভাৰ পর্যাস্ত বুঝিতে হইবে। 

মুন্যাদি দশটি পদের মধো “ইথত্তূত 
গুণঃ* পদের অর্থ করিতেছেন, “ইথন্ভুত 
গুণঃ শের” ইত্যাদি। ইখন্ভত'পদের 



২৮৪ শ্ীপ্্রীচেতশ্বচরিতাৃত। [ চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ । 

প্রথমে অর্থ বলিতেছেন, ইথস্ত ত শবে 

পূর্ণানন্দময়॥ যাহার নিকট ত্রঙ্গানন্দ 
তৃণতুল্য তুচ্ছ হয় ॥ ১২১৩ । 

(২৬৬ পা ) “ত্বৎনাক্ষাদিতি।" 

কল োকের চীকা ও বাছল। আদিব ৮৭ 
পৃষ্ঠায় দেখুন। “যর আগে" গয়ার 

গ্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৯॥ 

(২৬৬ পা) “সর্বাকর্ষক,*সার ॥” 

এই ১৪ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত পয়ারের 

ভাবার্থ। পূর্ণানন্দমময়ের লক্ষণ বলিতে- 

ছেন, “নর্বাকর্ষক” ইতাদি। 

ইখস্ৃত অর্থ(ৎ এই প্রকার। শ্রী সকলকে 

আকর্ষণ কগেন, আনন্দ গ্রদান এবং আশ্চর্ধযা- 

স্থিত করেন, ভূক্তি, পিদ্ধি ও মুক্তি কামন! ত্যাগ 
করান, শাস্তরযুক্তি ছাড়াইয়। অলোকিক শক্তি ও 
গুণ দ্বারা ভীবকে নিজক্কপায় বন্ধন করেন। 

ইতাাদি প্রকার শ্রীকষেের স্বভাব বলিয়া, তিনি 

পুরণ।নদাময়। অথব! বাথাতে শ্রেষ্ঠ মাধুর্য আছে, 
তিনি পূর্ণাননাময়। যে মাধুর্যযে সকলে আকর্ষিত, 
আনানদত ও আশ্চধ্যান্িত হন। যে মাধুর্য- 

লোভে জীবগণ শান্্রযুজি, তুক্কি, সিদ্ধি ও মুক্তি 

প্রভৃতি ত্যাগ করেন। ণআনন্দময়োইভ্যাসাৎ” 

(১১১২) বেদাস্তের এই সুত্রে উক্ত হইয়াছে, 

*এতং স্বয়মানন্দঃ পরানপ্যানন্দয়তি যথা গ্রচুরধনঃ 
পরুভ্যে! ধনং দদাতীতি প্রাচুর্ধা।র৫ধে মন়ড়িতি।” 

অথাৎ ধেমন প্রচুর ধন থাঁ(কলে অনাকে প্রদান 

করে; তদ্দরপ শ্রী ন্বয়ং 'আননদরূপ হইয়| 

ভীগকে আননিত করেন। গ্রীচুর্ধযার্থে ময়টু 
প্রঙায়। অতএব “সর্ব কর্ষক” ইত্যাদি পয়ারোকজ 

স্বতাববিশিই হওয়ায় শরীক পূর্ণাননাময়। 
পুর্ণাননাময়ত্বই ই্স্ৃত পদেয় অর্থ ॥ ১৪-১৬॥ 

(২১৬ পা) “7.5 *** তে ৮ 

এই ১৭ হইতে ১৯ পর্য্যন্ত পয়ারের 
ভাবার্থ। ইথভূতগুণঃ” পদের মধ্যে 

ইথস্তূতের অর্থ করিয়া গুগ শব্দের অর্থ 

করিতেছেন, “গুণ শব্দের অর্থ” ইত্া।দি। 
সৌরভাদি অর্থাৎ আদি পদে লীগ ও বংশী- 

ধ্বনি প্রভৃতি বুঝিতে হুইবে। শ্রীকৃষ্ণের গুণে 
সকলে আর্ট হয়, ইহা! সঙ্ক্ষেপে দেখাতে, 

প্রথমে সনকার্দির কথ! বলিতেছেন, “সনকাদির 

মন” ইত্যাদি ॥ ১৭-১৯॥ 

( ২৬১৩ পা ) “তশ্যারবিন্দেতি ।” 

প্লোকের গীক। বাঙগল। মধ্যের ১৭১ পৃষ্ঠায় 

দেখুন । “মনকাদির মন" পয়ার প্রমাণ 
শ্লোক ॥১০॥ 

(২৬১ পা)" “পরিনিষ্িত' ইতি। 
প্লোকের তাৎপর্য্য শ্সোকার্ধে গ্রকাশ 

আছে। “শুকদেবের মন” পয়ার গামাণ 

শ্লেক।॥ ১১॥ 

(২৬৬ পা ) "ম্বসুখেতি |” শ্লোকের 

টাকা ও বাঙ্গল! মগ্যের ১৭১ পৃষ্ঠায় 
দেখুন! এই শ্লোকটিও “গুকদেবের” 
পয়ার প্রমাণ | ১২॥ 

( ২৬৩ পা) “বীক্ষ্যালকেতি |” 
শ্লোকের তাৎপর্য শে্োকার্থে প্রকাশ 

আছে। এগ্রীঅঙ্গে রূপে পয়ার প্রমাণ 

এই শ্লোক ॥ ১৩। 
(২৬৭ পা ) "শ্রতব। গুণানিতি ।” 

শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। “রূপগুণ আবণে পয়ার প্রমাণ 

এই শ্লোক ॥ ১৪ ॥ 

(২১৭ পা) “কন্যান্মভাবস্যেতি |” 

শ্লোকের টীকা ও বাঙ্ষল। মধ্যের ৭২ 

গৃষ্ঠায় দেখুন | “বংশীমীতি” পয়ার প্রমাণ 
শ্লোক | ১৫॥ | 

(২৩৭ পা) “কা স্ত্রাঙ্সেতি 1” মোকের 
তাৎপর্য প্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 



মধাজীল11] 

“যোগাভাবে" পয়ার গ্রমাণ শ্লোক 1১৩ 

(২৬৮ পা) “গুরুতুল্য**ক্ুষংণুণ ॥৮ 

পুর্ন 

গ্রারুতাপ্রাক্কত 

জগতের নরনারীগণ যথাযোগ্য ভ।বে 

বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হয় । সেই যোগ্য- 
ভাব কি. তাহা এখানে বলিতেছেন, 

এই ২৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। 

গয়ারে বলিয়াছেন, 

“গুরুতুল7” ইত্যাদি । 

বংশীধবনিতে যশোদাদি গেপীপণ বাঁৎসলো, 

বজের গোপগণ কেহ দাসো) কেহ সথো 

শ্রীরাধদি গোপীগণ কান্তাভ।বে আকর্ষিত হয়। 
কোন পদকর্ত! বলিয়াছেন, 

বলাই শুনিছে বীণী, দাদাগে! বলাই। 
শ্রীদাম শুনিছে বাণী, চল গোঠে যাই ॥ 
যশোদ! শুনিছে বাণী, দেগে| ক্ষীর ননী। 
রাধিক] শুনিছে বীণী, কোথ| খিনোদিতী |উতা। দি।” 

বংশীতে” চেতন ও অচেতন পদার্থ প্রেমে 
মত্ত হয় ।২৫॥ 

(২৬৮ পা) পট্রলোকোতি।” 
গ্লোকের লিকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৬৭ 

পৃষ্ঠায় দেখুবা। পক্ষী হগ* পয়ার প্রমাণ 
শ্লেক ॥ ১৭॥ | 

(২১৮ পা) “হরি শব্দের, ১১১১ 

সংহাঁরণ ॥* এই ২৬ পয়ারের ভাব্থ 
শরল। মুন), দশটি. পদের মধ্যে 
ইরিং পদের অর্থ বধিতেছেন, “হরি 
শব্দে ইত্যাদি । যৈছে তৈছে, যে 
কোন গরবাতর। যোই কোই, ষেকেন 
হউক না। অংহরণ, বিনাশ ॥ ২৬ ॥ 

(২৬৮ গা) “যথাগ়িরিতি ।* ্লোকের 
তাৎপর্য শ্লোকার্ধে প্রকাশ আছে। 
“যৈছে তৈছে* পয়ার ্রমাণ ক্লোক 1 ১৮॥ 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্ঘ। ৮ 

(২৬৮ পা) “তবে করে... *..অর্থ 
নাত॥” এই ২৭ হইতে ২৯ পয়ার পর্যন্ত 
ভাবার্থ মরল। হরি শব্দ চারিবিধ পাপ 
বিনাশ করিয়া আর কি করেন, তাহ! 
বলিতেছেন, *্তবে করে" ইত্যাদি। 
কর্ম অবিদযা, কর্ণ্ম ও মায়া। মুন্যাদি 
দশটী পদের মধ্যে চ ও অপি শব্দের অর্থ 
বলিতেছেন, “চ অপি" ইত্যাদি ॥২৭-২১৯ 

(২৬৮ পা) *“চাস্বাচয়” ইতি। চ 
শব্দের যে সাতটি অর্থ প্রধান, তাহা 
প্রমাণ করিলেন ॥ ১৯॥ 

(২৬৮ পা) “অপি »স্তাবনেতি।* 

অপি শব্দের যে সাতটি অর্থ বিখ্যাত, 
তাহা গুমাণ করিলেন । ২০॥ 

(২৩৮ পা) "এই একাদশ..' মার 
সম ॥* এই ৩১ ও ৩২ পয়ারের ভাবার্ঘ। 

এই একাদশ পদের অর্থাৎ আয্মারাম! এই 
প্লোকের অন্তর্গত আত্মারামাঃ, চ. মুনয়ঃ, নিগ্র্থাঃ . 

ইত্যাদি যে এগারটি পদ আছে, তাহাদের গ্রত্যেক 
পদের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিলাম; এক্ষণে প্লোকাথ 
শুন। “আত্মারামাঃ ( আত্মনি ব্রঙ্মণি রমস্তে ইতি 
জ্ঞনিনঃ) চ অপি নিগ্রন্থাঃ (অপি) মুনয়ঃ 

(মননশীলাঃ সম্তঃ ) উর্ক্রমে (শ্রীরষে) অঠৈ-. 
তুকীং ভক্তিং কুর্বস্তি হরি ইখস্ত,ত গুণঃ1” 
পূর্বে আম্মা! শবে বঙ্গ, দেহ, মন ইত্যাদি যে অর্থ 

করিয়াছেন, তম্মধো এখানে আয্ম! শবে বঙ্গ অর্থ 

এবং মুনি শবে মৌনী অর্থ'ৎ মননপরারণ অর্থ 
গ্রহণ করতঃ এ ফ্লেকের একটি অথ দেখাইতে- 

ছেন। আত্মা শবে যে ব্রঙ্গ বুঝায়, সেই ব্রঙ্গ 

কি গদাথ? তাহ! বলিতেছেন, প্বরহ্ধ শব্দের অর্থ- 

তত্ব* ইত্যাদি ॥ ৩১৩২ ॥ 

(২৬৮ পা) “্রহত্ব। দিতি | মলোকের* 

তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 



২৮২, 

'ব্রন্ধ শব্দের” পয়ার প্রমাণ গ্লোক। ব্রহ্ম 

শব্দের অর্থ সর্বাপেক্ষা বৃহ বস্ত। 

ধাহার মমান ম্বর্ূপ ও এ্রশ্বর্ধ্য অন্যের 

নাই, তাহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ২১॥ 

(২৬৮ পা) “নেই ব্রহ্গ******নাহি 

আন | এই ৩৩ পয়ারের ভাবার্থ। 

স্ীনারায়ণাদি প্রীরুষ্ণের রূপে আকষ্ট 

হয়েন বলিয়া, ব্রদ্দম শব্দে স্বয়ং ভগবান্ 

ভ্ররই বোধিত হন। প্রীরুষ্ষই অদ্বি- 

তীয় জ্ঞানতত্ব । ইহ] ব্যতীত অন্য তত্ব 

নাই; সকল তত্বই এ অদ্বিতীয় জ্ঞান- 

তত্বের অন্তত ॥ ৩৩॥ 

(২৬৮ পা ) প্বদন্তীতি।” প্লোকের 

ঠীকা ও বাছল। আদির ১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। 

*অদ্বিতীয়জ্ান* পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥২২॥ 

(২৬৯ পা) “সেই.'*নাহি আন ॥ 

এস্ট ৩৪ পয়ারের ভাবার্থ। কালত্রয়ে 

, অর্থ।ৎ ভূত, ভব্যিষৎ ও বর্তমান শ্ীকুষ। 

ব্যতীত অনা কিছুই না থাকায়, প্রীরুষই 

অদ্বয় তত্ব ॥ ৩৪ ॥ 

(২২৯ পা) পঅহমেবেতি । "শ্লোকের 

টীকা ও বাঙ্গল। আদির ৯ পৃষ্ঠ।য় দেখুন । 

ৃ প্ীকষ ব্রন্মাকে এই শ্লোক বলেন। 

কালত্রয়ে গ্ীরুষ্ষ ব্যতীত অপর কিছু 

থাকে না; তৎ্গ্রমণ এই হোক ॥ ২৩॥ 

(২৬৯ পা) “আতা! শব্দে'**ম্বরূপ & 

এই ৩৫ পয়ারের ভাবার্ঘ। 

আত্ম! শের ব্রক্ম অর্থ করিয়া, সেই ব্রহ্ধ কি, 

এক্ষণে অর্থান্তর বলিতেছেন, 

অখব। আত্ম! শবে বৃহত্ববিশিষ্ট স্বরূপ. সর্ধব্যাপক, 

“নর্কসা্সী-পুরুষ প্রাক বোধিত হয়। সর্বাব্যাপ- 

তত্ব ও লার্কজত্বাদি গুপ ধাহার আছে তিনি 

তাহ! বলিলেন। 

ঞ্রীত্ীচেতগ্যচরিতাযৃত। 

আত্ম! । অতএব বৃহত্ব, সার্ধজ্জত্ব সর্বব্যাগক- 

ত্বাদি গুণ শ্রীকষ্ের থাকায়, শ্রীক্কই আত্মা, ইহ! 

প্রতিপন্ন হইতেছে ।॥ ৩৫ ॥ 

আছে। 

[ চতুর্ব্িংশ পরিছেদ। 

( ২৬৯ পা ) “আততত্বাদিতি |” 

শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লেকার্থে প্রকাশ 

সার্ধজ্ত্ব ও সর্বব্যাপকতাদি 

গুণবিশিষ্ট পদার্থ যে আত্ম তত্প্রমাণ 

এই শ্লোক ॥ ২৪ ॥ 

(২৩৯ পা) “নেই কৃষক, প্রকাশে ॥+ 

এই ৩৬ পয়ারের ভাবার্থ নরল। শ্রীরুষঃ 

প্রাপ্তির সাধন: বলিতেছেন, “মেই কষ 

প্রার্তি।” ইত্যাদি । মেই রুষ্ অর্থাৎ 

অদ্ধয়তত্ব বা সর্বব্যাপকত্বাদি গুণবিশিষ্ট 

কৃষ্ণ ॥ ৩৬ ॥ 

(২৬৯ পা) “বদন্তীতি।” শ্লোকের 

টীকা ও বাঙ্গল। আদির ১৮ পৃষ্ঠায় 

দেখুন। “তিন সাধনে ইত্যাদি পয়ার 

গুমাণ শ্লোক | ২৫॥. 

(২৬৯ পা) এব্রক্ম আত্মা'''ভগবান্ 

পায় ॥* এই ৩৭ হইতে ৩৯ পয়ার পর্যন্ত 

ভাবার । 

রক্ষ। ও আত্ম! শব্দের বিশেষ অর্থে শ্রীকৃষ্ণ 

বোধিত হয়; আর রটিবৃত্তিতে অর্থাৎ সঙ্কেতে 

নির্বিশেষ ও অস্তরধামী বোধিত হয়। জ্ঞানমার্গে 

নির্বিশেষ ও যে।গমার্গে অন্তর্ধামিরূপ প্রকাশ হয়। 

ভক্তি দুই প্রকার বলিয়া, ভক্তিতে ভগবানের 

গ্রকাঁশও ছই প্রকার; ইহ! বলিতেছেন, “রাগ- 

তক্তি” ইত্যাদি । প্ভাগবত্ধে* স্থানে "ভগবহে 

পাঠ হইবে। রাগ ও বৈধী তেদে ভক্তি দ্বিবিধ! ) 

রাগভক্তিতে স্বগ্নং গগবান্ প্রীকুধ্ণজূপে এবং বৈধী- 

ভক্কিতে পূর্ণভগবান্ নারায়ণরূণে গ্রকাশ গান। 

ইহাই বলিতেছেন, “়/গভক্তো” ইতি ॥ ৩৭৩৯ ॥ 

(২৬৯ পা) “নায়সিতি । ফ্লোকের 



মধানীক।] : গ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্ঘ। ২৮৩ 

টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ৭৮ পৃষ্ঠায় 
দেখুন। “রাগভক্ত্যে পয়ার প্রামাণ 

শ্লোক । 

(২৬৯ পা) “বিধি*********যায় 0৮ 

এই ৪০ পয়ারের ভাবার্থ। বৈধীভক্তি 

দ্বারা পার্ধদদেহ ও বৈকুষ্ঠ গ্রাপ্ডি হয়। 
অন্ঞএব টৈধীভক্তিতে নারায়ণরপ 

প্রকাশ পায় ॥ ৪০ ॥ 

(২৬৯ পা ) “ যচ্চ ব্রজন্তীতি |” 

শ্লোকের তাৎপর্য শ্লেকার্থে প্রকাশ 

আছে। “বিধিভঞ্ডি* পয়ার প্রামাণ 

প্লেক॥ ২৭॥ 

(২৬৯ পা) “মেই*'****মোক্ষ কাম 

আর ॥” এই ৪১ পয়ারের ভাবা। 
সেই অর্থাৎ বৈধীভক্তির উপাঁসক আবার 

[তিন প্রকার যথা, কাম, অকাম, অর্ধ- 

কাম ও মোক্ষকাম ॥৪১॥ 

(২৬৯ পা) অকাম ইতি ।” ইহার 

ঠীকা ও বাঙলা মধোর ২৩৮ পুষ্ঠয়ি 
দেখুন। “সেই উপামক* পয়ার প্রমাণ 

শ্লোক | ২৮॥ 

(২৭০ পা) বুদ্ধিমানের"**জন ॥* 
এই ৪২ পয়ারের ভাবার্থ। «“অকাম* 

মোকোক্ত উদারধীঃ শব্দের অর্থ বুদ্ধি- 
মান্ অর্থ[ৎ বিচারজ্ঞ। 

অজাগল স্তনন্যায় অর্থাৎ ছাগলের গলায় যে 

স্তন থাকে, সেই স্তন হবার যেমন কোন কাধা 

হয় না, তদ্রুপ স্বাভাবিক প্রবল] ভক্তি ব্যতীত 

জন্য সাধনে কোন ফল পাওয়া যায় ন! বলিয়া, 

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রীকঞ্কে তজন| করেন ॥ ৪২ ॥ 

(২৭০ পা) “চতুর্বিধেতি |” শ্লোকের 
তাৎপর্য গ্লোকার্ধে প্রকাশ আছে। 

"অতএব হরি ভজে" পয়ার প্রমাণ 

শ্লোক ॥ ২৯। 
(২৭০ পা) “আর্ত অর্থ।ঘী***১১১,*, 

শুদ্ধভক্তি পায় ॥” এই ৪৩ হইতে ৪৫ 

পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল । চতুর্দিধেতি 
ফ্লে(কোক্ত আর্ত আর্থাথা দুইজন মকামী 
এবং জিজ্ঞাস ও জ্ঞানী দুইজন মোক্ষ- 
কামী। তত্বৎ, মেই মেই। রুষ্* রুপায় 
বা নাধুনঙ্গে মকামী ও মোক্ষকামী শুদ্ধ- 
ভক্তিমান্ হইয়। নিক্ষামী হয়েন ॥৪৩-৪৫॥ 

(২৭০ পা) “মৎসঙ্গাদিতি।* 
পোকের তাধ্পর্যয শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। “মাধুসঙ্গ” ইত্যাদি পয়ার 
প্রমাণ শ্লোক ॥ ৩ ॥ 

(২৭, পা) "্ভুঃমক্ষ'**** কামনা ॥* 
এই ৪৬ পয়ারের ভাবার্থ। দুঃসঙ্গ কি, 
তাহ! বলিতেছেন, “&$নঙ্গ” ইতি। 
শ্বীকষ। ও প্রীকষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য 
কামন। বা] কৈতব অর্থাৎ আমকে 
যাহাতে বঞ্চনা করা হয়, মেই মোক্ষ 

প্রভৃতি সবাই দুঃনঙ্গ। লয়ে আত্মার 
জ্ঞ(ন হয় না বলিয়া,উহ। আত্ম-বন। ॥১৬ 

(২৭০ পা) ধন্ন ইতি। গ্োকের 
গিকা ও বাগগলা আদর ১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন । 
মোক্ষ যে ঠৈতব, তাহ! এই গ্লোকে 

গ্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৩১ ॥ 

(২৭* পা) “সত্য মিতি।” শোকের 

টাক! ও বাঙলা মধ্যের ২৩৮ পৃষ্ঠায় 
দেখুন । “নকাম তক্ত” পয়ার পরমাণ 
লোক॥ ৩২।॥ 

(২৭* পা) “সাধুসঙ্গ”*পরকাশ ॥ 
এই ৪৮ ও ৪৯ পয়ারের ভাবার্থ সরল।, 



২৮৪ প্রীপ্রীচেতশ্যচরিতাযত। [ চতুর্বিংপ টুরিচ্ছেদ 
িরিনিিিি তিতির পিসাটিনিনিকিঠিিরিি১৪ ভিত 23 ডিনার 

এই তিনে, সাধুর মঙ্গ ও কৃষ্ণের কৃপা  শ্রীরষ্গুণে আকৃষ্ট হই! শ্রীবষ্ণ ভজন করেন। 

এবং ভক্তির ম্বভাবে। “আস্মারাম1£” 

ব্যাখ্যা করিবার জন্য অর্থের আভান 

বলিয়া, এক্ষণে অর্থ করিতেছেন ॥8৮।৪৯ 
(২৭১ প1) “জানমার্গে ভজন ॥৮ 

এই ৫* ও ৫১ পয়ারের ভাবার্থ। 
আত্ম! শবে যদি ব্রঙ্গা হয়) জ্ঞানমার্গে ব্রন্মের 

উপানক ছুই প্রকার) এক কেবল ব্রদ্ষোপাসক, 

অর্থৎ আস্মার ত্রক্মদম্পত্তির জন্য ব্রনের উপানক, 

অপর মোক্ষাকাজ্ষী অর্থৎ যুকির নিমিত্ত ব্র্মের 

উপাসক | কেবল ব্রচ্গেপামক আবার সাধক 

অর্থ ৎ অপ্রাপ্ত ব্র্মহাদাত্ম ত্রহ্গমন়্ অর্থাৎ প্রাপ্ত- 

্রঙ্গহাদা ত্য এবং গ্রাপ্তব্রক্ষলয় অর্থাৎ ব্রদ্ধশীন ভেদে 

তিন গ্রকার। তক্তি ব্যতীত কেবল জ্ঞানে মুক্তি 

হয় না বলিয়া, জানী ভক্তির সহিত জ্ঞান সাধন 

করি! ব্র্ধে লীন হন) কিন্তু ভর্তির স্বভাব 

প্রাপ্তত্রঙ্মলয় ব্যক্তিকে ত্রদ্ম হইতে আকর্ষণ করিয়! 

দিবাদেহ প্রদান করতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করায়। 

তখন প্রাপ্ডব্রদ্ধলয় ব্যক্তি ভক্তদেহ পাইলে কৃষঃ- 

গুণের প্মরণ হয় এবং সেই গুণে আকৃষ্ট হইয়। 
গুদ্ধ ভঙ্গন করেন। পআত্মারামাঃ" গ্লোকের এই 

একটি অর্থ হইল) ৫০1৫১ ॥ 

(২৭১ পা) "মুক্তা অপীতি।” 

প্লোকের তাৎপর্যয গ্লোকার্থে পকাশ 

আছে। £ভক্তদেহ" ইত্যাদি পয়ার 

প্রমাণ এই ধ্লোক ॥ ৩৩। 

( ২৭১ প1) “জন্ম হৈতে.*..ভজন ॥ 

এই ৫২ পয়।রের ভাবার্থ। 
কেবল ব্রদ্ষোপামকের যে, তিন প্রকার ভেদ 

বণিয়াছেন, ওল্মধো প্রাপ্তরদ্গলয় ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ 

তঞ্জন করেন। ইহ। বলিয়!, ব্রঙ্মময় ব্যজিও 

গ্রীকষগুণে আক হইর়! শরীক ভজন ফরেন? 

ইহ! বলিতেছ্রে) “জন্ম হৈতে” ইত্যাদি জন্ম হই 
হেই শুক ও রুমকাদি গ্রাথরকডাদান্থা। ইহায়াও 

শ্রীকঞ্চের কোন গুণে সনকার্দি আকৃষ্ট হন, 

তাহ! বলিতেছেন, "সনকাদে” ইতি। শ্রীরুষেের 

সৌরভে সনকাদি আকৃষ্ট হন। “আযমারাম।ঃ, 

শ্লোকের আর একটি অথ হওয়ায় সাকল্য দুইটি 

অর্থ হইল ॥ ৫২ & 

( ২৭১পা ) “তম্যারবিন্দেতি।” 
শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ১৭১ 

ৃষ্ঠ।য় দেখুন। “ননকাদে)” পয়ার 

গুমাণ শ্লোক ॥ ৩৪ ॥ ্ 

(২৭১ প1) “ব্যামকুপায় *.ভজ্ন ॥” 

এই ৫৩ পয়ারের ভাবার্থ। যদি বল, 
শুকদেব কোন গুণে আরু্ হন? 

তাহাতে বলিতেছেন, “ব্যানকৃপায়” 

ইতি ॥ ৫৩॥ 

(২৭১ পা) ""হরেরিতি |” শ্লে।কের 

তাত্পর্যয শ্লাকার্থে প্রকাশ আছে। 

“বায।মধপায়” পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥৩৫| 

এ. (২৭১ পা) “নবযোগেশ্বর********* 
বিবরণ ॥” এই ৫৪ পয়ারের ভাবার্থ। 

গ্াপ্রত্রঙ্ষলয় ও ব্রঙ্ষময় এই উভয় বাক্তিই 

কৃষ্ণগণে আকৃই হুইয়! শ্রীকৃষ্-তঞঙ্জন কঞজেন। ইহ! 

বলিয়। সাধক ভ্ঞানী যে কৃষ্গুণে আকৃষ্ট হইয়। 

শরীক ভঙ্গন করেন; তাহ দেখাইতেছেন, 
"্নবযোগেশ্বর” ইত্যাদি। নবযোগেশ্বরগণ জন্ম 

হইতেই জ্ঞানমার্গের সাধকজ্ঞানী। ইহারাও 

্ন্া, শিব ও নারদের মুখে শ্রীরুষ্ণগুণ শ্রবণ 

করিয়া, তাহাতে আকৃষ্ট হওতঃ শ্রাকষ্ভজন 

করেন।  শ্রীভাগবতে একাদশ স্বন্ধে ইহ! উক্ত 

হইয়ছে। “আত্মারাম।” গ্লোকের এই অর্থ 

তিন গ্রকার অর্থ হইল॥ ৫৪ ॥ 

- (২৭১ পা) “অক্লেশামিতি ।" 

পোকের তাৎপর্যয মোকার্থে প্রকশ 



মধ্ানীলর্িরি- মোরোরভারিযো জার ২৮৫. 

আছে। নবগোগেম্বরগণ জন্মায় মুর্ধে | বণিতেছেন,. পনারদেরগ, ইতি।, খৌনকাদি 

ঘে কৃঙ্গুণ শরণ করিয়৷ প্রীকৃফগুণে | মুনিগণ সাধু নাদের সঙ্গে 'মুক্কীচ্ছ! ত্যাগ করিয়া 

আকৃষ্ট হন, তত্গ্রমাণ এই প্লোক ॥৬৬। | রষঝ্চভজজন করেন। তন্মধ্যে কেহ কষের দলে . 

(২৭১ পা) “মোক্ষাকাজ্জী... ১১ ; বা ভাঙার কৃপায় তাহার গুণে আক হইয়) 

ভজন ॥৮ এই ৫% পয়ারের ভাবাথ। শরীক ভজন ০৫ শ্রীকষের কৃপায়, যে গুণে 

কেবল প্রঙ্গোপানকের ন্যায় মোক্ষাকা্জীঃ আর হইয়। কষ ভজন করেন, তাহ! পঞ্প প্নোকে 
তিন প্রকার ধখা, মুসুক্, জীবগ্মুক্ত ও প্রাপসবরূপ দেখাইতেছেন ॥ ৫৭ ॥ 

অর্থাৎ বিদেহ। সাকল্যে জানী বড় বিধ। জ্ঞানির (২৭২ পা) “অস্মিনিতি।* ষ্োকের 
যাড়বিধ্য বশতঃ প্লোকটিতে পৃথক্ পৃথক্ ছয়ট | তাতপর্য্য ফে্লোকার্ধে প্রকাশ আছে। 

অর্থের প্রাপ্তি হইতেছে । আ্রিবিধ মোক্ষাকাজ্জীর | 'নারদের মনে” ইত্যাদি পয়ার গুমাণ 

মধ্যে মুমৃক্ষুর কষ্খভজন বলিতেছেন, “মুমূক্ষু” | মোক ॥ ৩৯ ॥ 

ইতি। লাংসারিক জনই মুযুক্ষু) তাহার! মুক্তির (২৭২ পা) “জীনদ্বুক্তা **. 
জন্য তক্তি দ্বার স্ত্রীর ভজন করেন, প্লোকটির | মজে ॥” এই ৫৮ পয়ারের ভাবার্থ। 

পৃথক্ পৃথক্ চারিটি অর্থ হইল ॥ ৫৫॥ জিবিধ মোক্ষাকাঙ্ছষির মধ্যে জীবগুক 
( ২৭২ পা) *মুমুক্ষৰ ইতি। | অনেকগ্রককার হইলেও এধানতঃ ছুই প্রকার ) 

লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ | যখ”ভজি্বার! জীবন্ত ও জ্ঞানে জীংগুক্ত। 
আছ্ছে। মুক্তি লাগি” পয়ার প্রমাণ | হন্মধো তক্িতথার! জীবনই রষ্ঃগুণে আফা 
গ্লোক। গ্রীরুষ্ণ উপাপনাই যে মুক্তির হইয়া বু তজরন করেন। শুফজ্ঞানে অর্থাৎ 

উপায়, তাহাও প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩৭॥ | “অং বদ্ধ” বুদ্ধিতে জীবন অপয়াধী হয়। 
(হল এই ভরের ৬ .. 1 শ্লোক্টির পাচ প্রকার অর্থ হইল ॥ ৫৮০ 

ছাড়ায় ॥* এই ৫৩ পয়ারের ভাবার্থ। (২৭২ প1) যেহছে ইতি। মোকের 
নাধুমক্ষে নেই সবের অর্থাৎ মুমুক্ষুগণের চীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৩৬ পৃষ্ঠায় 
কষগুণ ক্ফর্ডি পায় এবং গ্ররুষ ভঙ্জনের দেখুণ। পক্কজবানে" পয়ার প্রমাণ 

ইচ্ছা হয় ও মুক্তির ইচ্ছা ত্যাগ] মোক ॥ 851 ৃ 
করায় ॥ ৫৬॥ (২৭২ পা) পত্রহ্তভূত* ইতি। 

(২খ২ং পা) “অহ! মহাত়রিতি |" | লোকের টীকা ও বাঙ্গল। মধ্যের ৬৫ 

গ্োকের তাৎপর্য শ্লোকার্ে প্রকাশ পৃষ্ঠায় দেখুন। প্ভক্কো জীবন্ুক্ত" পয়ায় 

আছে ।. পমেই, সবের পয়ায় ভা প্রমাগ শ্লোক ॥ ৪১॥ ৃ 
মোক 1৩৮৫7, রি 0 (২৭২ পা) “অধ্বৈতবীরীত্তি. 1৮. 

২), ধনাররের রান গার 1*প্রোকের ঠীক! ও বাঙ্গলা মধোর, ১৪৮ 

পায়: চিনে ৫ পারের তাবাধ ১. পৃষ্ঠ দেখু “ভক্ে আীরদু+ পয 
ুধিরাচি গেল, কোন্দুর ১ না এ? কি ২৫... 

১৫২৭২ যা পর . 

টিক :. 7 (রাকাত দ্র 



২৯৬ জীপ্রীচৈত্থচরিতাম্বত। 

পট 

[ চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ । 

একি 

পায়।॥” এই ৫৯ পয়ারেয় ভাবার্থ সরল। 

গ্লোকের ছয় প্রকার অর্থ করিলেন 1:৯॥ 

(২৭৩ পা) “মুক্তিহাতি।" প্লে।কের 

তাৎপর্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

প্রাপ্ত্বরূপ প্রমাণ গ্লোক ॥ ৪৩ ॥ 

(২৭৩ প1) “ভয়মিতি।” শ্লোকের 

চীকা ও বাঙ্গল। মধ্যের ২*৬ পৃষ্ঠায় 

দেখুন। প্কৃষ্ণবহিম্সুখদোষে” পয়ার 
গ্রামাণ শ্লোক ॥ 85 ।। 

(২৭৩ পা) “ভক্তি *** হয়।।” এই 

৬১ পয়ারের ভাবার্থ সরল। ভক্ত, 

ভক্তিদ্বারা ॥ ৬১ ॥ 

(২৭৩ পা) “দৈবী হ্যেষেতি।” 
শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গল৷ মধ্যের ২০৬ 

পৃষ্ঠায় দেখুন । তক্কি দ্বার মুক্তি হয়, 

তত্্রমাথ গ্লেক ॥ 8৫॥ 
(২৭৩পা) “শ্রেয়; স্ৃতিমিতি ।* 

শ্লেকের টীকা ও বাঙলা! মধ্যের ২৩২ 

গৃষ্ঠায় দ্েখুন। ভক্তি বিনা ভক্তি হয় 
না, তত্প্রমাণ শ্লোক ॥ ৪৬ । 

(২৭৩ প) “যেহন্তে ইতি ।* প্লোকের 

টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৩৬ পৃষ্ঠায় 
দেখুন। “ভভ্তি বিনা" পয়ার গমাণ 

গ্লোক ॥ ৪৭ ॥ 

( ২৭৩ পা) “মুখবাসথুরিতি ৷” 

শ্লোকের দীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৩৬ 
পৃষ্ঠায় দেখুন। *ভক্তিবিনা” পয়ার 

গ্রামাণ শ্লেক ॥ ৪৮ ॥. 

(২৭৩ পা) “ভক্ত ... ভজয় ॥” 

এই ৬২ পয়ারের ভাবার্থ মরল। ভক্তি 

ছার! মুক্তি পাইলে, মুক্ত অবশ্য কুষ*- 
উগ্গস করেন ॥ ৬২।। 

(২৭৩ পা) দমুক্তা অপীতি।" 

শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৭১ 
পৃষ্ঠায় দেখুন। ““ভক্ত্যে মুত্তি” পয়ার 
গ্রামাণ শ্লোক | ৪৯।। 

€ ২৭৩ পা ) “এই ছয় *** জন 

কহে ॥* এই ৬৩ হইতে ৬৬ পয়ার 

৷ পর্য্যন্ত ভাবর্থ। 

এই ছয় আম্মারাম অর্থাৎ সাধক, ব্রঙ্গময়, 

প্রাপতব্রঙ্ষলয়, মুমুক্ষু, জীবনুক্ত এবং প্রাপ্তন্বরূপ 
এই ছয় জনই আত্মারাম। গশ্লোকোক্ত চকার 

শবে পৃথক্ পৃথক অর্থের বোধ হওয়াতে ছয় 

প্রকার জাত্মারাম প্রত্যেকেই শ্রীরষ্চভজন করেন 

বুঝাইল। মুনয়ঃ সস্ত অর্থাৎ শ্রীরুঞ্ষমননে 

আসক্ত হওতঃ। যাহ! ফেই যুক্ত অর্থাৎ যেখানে 

যেরূপ অর্থের সঙ্গতি হয় সেখানে নিগ্রস্থা। শবে 

মায়াতীত এবং মূর্থ অর্থ যোগ করিতে হইবে। 
অতএব এখানে নিগ্রস্থ! শবে মায়াতীত বুঝাই- 

তেছে। প্লোকের ছয়গ্রকার অর্থ করিয়া! আর 

এক প্রকার অর্থ বলিতেছেন প্চ শবে” ইত্যদি। 

ইতরেতর অর্থাৎ অন্তটোন্তাথ ॥ ৬৩-৬৬ ॥ 

(২৭৩ পা)ঞ্ধরূপান।মিতি |” হতি 

স্ুত্রের তাতপর্য্য সুত্রার্থে প্রকাশ আছে।" 

"এক আত্মারাম শব্দ" পয়ার প্রয়াণ এই 

সুত্র ॥ ৫০ || 

(২৭৩ পা ) “তবে যে *** বিভেদ | 

এই ৬৭ পয়ার হইতে ৬৯ পয়ার পধ্যস্ত 

ভাবার্থ। 

আত্মারাম আত্মারাম ছয়ব।র বলিয়া! একশেষ 

সমাসে আত্মারামাঃ পদ হয়, গুতরাং ষড়বধ 

জআত্মারম ও গ্রীক ভজন করেন। এখানে 

চ শবে অপর সমুচ্চয় অর্থ বোধ হুইতেছে। 

এখানে অপি শবের অর্থ সম্ভাবন|। যড়বিধ 

আত্মায়ান মায়াতীত হইয়াও ভ্রীকুঞমননে গাস 

হওত। বৃকতজন করেন। এই একটি 



মধালীগ!। ] 

দ্বার শ্লোকের সাতপ্রকার অর্থ হইল। অপর 

অর্থ বলিতেছেন, *অন্তর্যামি” ইত্যাদি। আত্ম! 

শবে ব্রঙ্গ অর্থ করিয়া, এখানে পরমাত্ম। অর্থ 

গ্রহণ করিয়া! আত্মারাম শব্দের অগ্প্রকার অথ 

বলিঙেছেন। পরমাত্মার ( অন্তর্ধামির ) উপানক 

ধারা, তাহার! আত্মারাম অর্থাৎ যোগী। এ 

যোগী সগর্ভ অর্থ1ৎ ধ্যানাদি-আলঘ্বনবিশিষ্ট এবং 

নিগর্ভ অর্থাৎ ধ্যানাদি-আলগ্বনরহিত ভেদে ভ্বিবিণ। 

সগর্ভ আবার তিনগ্রকার। নিগর্ড আবার তিন- 

প্রকার ॥ ৬৭-৬৯ ॥ 

(২৭৪ পা1) “.কচিদিতি।” শ্লোকের 

তাঙ্পর্য। শ্লোকর্থে প্রকাশ আছে। 

*অন্তর্য|[ম” পয়ার গম।ণ ক্লে।ক ॥ ৫১ ॥ 

(২৭৪ প) “ভক্তায। দ্রবদিতি।" 

শে্লোকের তাৎপর্যা শ্লোকার্থে প্রকাশ 

আছে। আত্মারাম ষেগী যে, কৃষঃ- 

ভঙ্জন করেন, ততৎঞমাণ এই শ্লোক ॥৫২। 

(২৭৪ পা) “যে|গারুর্ফু *** *** 

প্রকার ॥* এই ৭০ পয়|রের ভাবার্থ 

সরল। যেগী যোগারুরন্ফু, 
যে।গারূঢ ও প্রপ্তণিদ্ধি ভেদে তিশ- 

প্রকার যেমন ভেদ ; তদ্রপ নিগর্ড যে।গী 
ও যোগারুরুক্ষু গুভূতি ভেদে তিন 

গ্রকার। অতএব গকল্যে ষে।গী ছয় 

গ্কার ॥ ৭০ ॥ 

(২৭৪ পা। ) “আরুরুক্ষোরিতি | 

শ্লোক দুইটির তাৎপর্য প্লোকার্থে একাশ 

আছে। “যেগারুরু্কু" পয়ার গুমাণ 

শ্লোক। গ্াগুমিদ্ধা বলিতে লিগ্ধ- 

যে/গী ॥ ৫৩৫৪ | 

(২৭৪ পা) “এই ছয় *** মমর্থ।” 

এই ৭১ ও ৭২ পয়ারের ভাবাখ। " 
আত্মারামাঃ (আত্মণি পরমায্ন রমস্তে 

গত 

শ্লোকের ও পয়াঁরের ভাবার্ঘ। ২৮৭ 

ইতি যোগিনঃ) চ (অপি) নিগম্ব।: ( মায়াতীতাঃ) 

অপি মুনয়ঃ (মননগীলাঃ সঞ্তঃ) উরুক্রমে 

অটৈতুকীং ভজিং কুর্বস্তি হরিঃ ইতভৃতণ্ডপঃ ॥ 
অর্থাৎ ষড়বিধ যোগীগণ ও গিগ্রস্থ হইয়াও 

শ্রকুষ্চমননপরার়ণ এবং কৃষ্ণ গুণকষ্ট হইয়। গ্রীক 
তক্তি করেন। যোগীর যাড়বিধ্য বশতঃ প্লোকটিতে 

পৃথক পৃথক্ ছয়টি অর্থের লাভ হইল। আতএব 

সাকল্যে ত্রয়োদশ অর্থের লাভ হইল ॥ ৭১৭২ ॥ 

(২৭৪ প]) «এই মব *** চরণে ॥* 

এই ৭৩ পয়ারের ভাবার্থ। এই সব 

শর্থাৎ এ ছয়গ্রকার যোগী যখন কৃষ্ণ 

ভজন] করেন, তখন উহাদ্দিগকে শান্ত 

ভক্ত বলে। 

আত্মা শবে বঙ্গ, মন ও শ্বভাবাঁদি ভেদে 

যে আটপ্রকার অর্থ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এখানে 

আত্ম! শব্দে মন অর্থ গ্রহণ করিয়। আর একটি 
অর্থ করিতেছেন) "আত্মা! শবে” ইত্যাদি। 

আত্ম(রামাঃ (আত্মনি মনপি রমন্তে ইতি মনো- 

রমণশীলাঃ ) অপি ( সাধুসঙ্গবলাৎ ) মুনয়ঃ 

নিগ্রস্থাঃ চ (সস্তঃ) উরুক্রমে অহৈতুকীং তক্তিং 

কর্বস্তি হরিঃ ইখভৃতগুণঃ। অর্থাৎ মনোরপ' 
সগ্ষ শরীরে রমণশীল ব্যক্তিগণ ও সাধুসঙগবলে 

মননশীল, মায়াতীত ও কৃষ্ণগুণাকষ্ট ংইয়। শ্রাষেঃ 

ভক্তি করেন ॥ ৭৩॥ 

(২ ৫ পা) “উদরমিতি।* শে।কের 

তাত্পর্া শ্লেকার্থে গুকাশ আছে। 

“সাধুমঙে মেহ' পয়ার গুমাণ শ্লোক ॥৫৫ 

(২৭৫ পা) “এহো] *** হএঃ। ॥৮ এই 

৭৪ পয়ারের ভাবার্থ। এহে। অর্থাৎ 

স্ুলদৃষ্টি খবিগণ অর্থাৎ মনোরপ হুক্ষ- 
শবীরে রমণশীল ব্যক্তিগণ । এই অর্থটির 
সহিত চতুর্দশ আর্থের লাভ হইল । 

অয! শবে যন্ধ অর্থ গ্রহণ করিয়া! প্লোকটির 

পর একটি অর্থ করিতেছেন, “আস্ম। শবে” 



২৮৮ শ্ীপ্তীচৈতম্যচরিতাসৃত। 1 চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ । 
১১১১ 

ইত্যাদি । মুনগ্কঃ অপি আত্মারামাঃ ( যত্বণীপাঃ) 
নিগ্রস্থাঃ চ (মস্তঃ) উকুক্রমে অহৈতৃকীং ভক্ষিং 

কুর্বস্তি হরিঃ ইথভ্ভৃতগুণঃ। অর্থাৎ মুনিগণও 
যত্রশীল ও মায়াতীত হইয়। শ্রীকষে ভস্ত করেম। 

অতএব কৃষ্ণ গুণে আকৃষ্ট হইয়। মুনিগণ কৃষ্ণভজন 

করেন। এই অর্গটির সহিত পঞ্চদশ অর্থের লাভ 

হইল ॥ ৭৪। 

(২৭৫ পা) “তনশোবেতি।” শ্লোকের 

তাৎপর্য ক্লোকার্থে গুকাশ আছে। 

“আত্মাশব্দে যত্বু” পয়াল গ্রামাণ শ্লোক। 

জ্রীকৃষ্ণভক্তি দুস্পীপ্য বলিয়। মুনিগণ 

তম্মিমিত্ব যত্বুশীল হয়েন, ইহ! গ্রাতিপন্ন 

হইল ॥ ৫৬॥ 

(২৭৩ পা ) এঅচিরাদেবেতি।” 

গ্লোকের টীকা ও বালগল। মধ্যের ২০৫ 

পৃষ্ঠায় দেখুন | যত্বদ্বারা ভক্তিলাত হয় 
বলিয়া, মুশিগ্ণ ভত্তি'র জন্য যত্ভু করেন। 

এই শ্লোকটিও 'আতবা।শব্দে পয়ার 

গ্রামাণ ॥ ৫৭ ॥ 

*. (২৭৬ পা) “চ শবে ** প্রেমে ॥৮ 
এই ৭$ পয়ারের ভাবার্থ নরল। যদ্ত্রাগ্রহ 

অর্থাৎ যদ্্'ও "আগ্রহ ব্যতীত ভক্ত 

ঘা প্রেম উৎ্পপন্ন হয় ন1। অতএব ভক্তি 

লুদুল্পভা ॥ ৭৫ 

(২৭৬ পা) “নাধনৌঘৈরিতি।” 
শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্ে গুকাশ 

আছে “যত্াগ্রহ” পয়ার গমাণ শ্লোক । 

আমঙগ অর্থ,ৎ যন্ত্র, আগ্রহ বা আসক্তি 

রহিত নানা মাধনে ভক্তি উৎপন্ন হয় 

না]; ইহ! গ্রাতিপন্ন হইল ॥ ৫৮| 

(২৭৬ পা) “তেষামিতি।” ক্লোকের 

টীকা ও বাঙ্গল! আদির ৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। 
যন্ব অ্গাৎ আমক্ি দ্বারাই ভক্তি লাভ 

হয়, তাহা এই ঙ্লোকে গাতিপন্ন করি- 
লেন ॥ ৫৯ ॥ 

(২৭৬ পা) “আত। শব্দে *** ১, 
ভঙ্জন ॥” এই ৭৬ পয়ারের ভাবার্ঘ। 

আত্ম। শব্দে ধ্তি অর্থ এ৭ং মুনি শব্দে 

পক্ষী ব| জ্রমর:অর্থ ও নিগ্রশ্থ শব্দে মূর্খ 

অর্থ গ্র্ণ করতঃ ফোনটির অপর অর্থ 
বলিতেছেন, “আত্মা শব্দে ধৃতি” ইত্যাদি। 

নিগ্রস্থাঃ (মৃর্খাঃ নীচাদয়ঃ ) মুনয়ঃ ( পক্ষিণঃ 

ভ্রমর| ব1) অপি আত্মারামাং ( ধৈর্ধাণীলাঃ সন্ত) 

চ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্বস্তি হরিঃ 
ইথভ্তগুণঃ। অর্থাৎ মূর্খ পক্ষি ব| ভ্রমরগণ 

ধৈর্যাশীল হইয়াও শ্রীরুষ্খ ভজন করেন। অথব! 

নীচাদি ব্কিগণ। কোথাও কৃষ্ণ কুপা, কোথাও 

সাধু কপ! বশত্তঃ উভয়ের ভঙ্জনে প্রবৃত্তি হয়॥৭ ৬ 

(২৭৬ পা) “গু |য়ো বতাম্বেতি ।* 

কেকের তাৎপর্য শ্লোকার্ধে পকাশ 

আছে। মূর্খ পক্ষিগণ যে পৈর্যযশীল 
হইয়। কৃষ্ণভজন করেন, তত্গরমাণ এই 

শ্লে।ক ॥ ৬০ ॥ 

(২৭৬ প1) “এতেহলিনস্তবেতি |” 

লক দুইটির তাত্পর্যয 'ঈ।কার্থে গ্রকাশ 

আছে। মূর্খ ভ্রমরগণ যে ধধর্যযশীল 

হইয়। কৃষ্ণভজন করেন, ততৎ্প্রমাণ এই 

শ্লোক ॥ ৬১.৬২॥ 

(২৭৭ পা) "মরনসীতি। শ্লে।কের 

তাঞুপর্য্য শ্লেকার্থে প্রকাশ আছে। 

“ধৈর্য বন্তুহঞ।” পয়ার গুমাণ প্লোক ॥৬৩| 
(২৭৭ পা) “কিরাতেতি।” গ্লের্কের 

তাৎপর্য শ্লেকার্থে প্রকাশ আছে। 
নীচাদি ব্যক্তিগণ ফ্ুঞ্ভজন করেন, 
তত্গ্রম।ণ শ্লোক ইত্যাদি অর্থে ষোড়শ 

প্রকার অর্থের লাস হইল ॥ ৬৪" 



মধ্যলীলা। ] শ্লোকের ও পয়ারের ভাবা । ২৮৯ 

(২৭৭ পা). “কিন্বা ধৃতি ** হয় ॥৮ | চ অপি আত্মারাম।ঃ (বুদ্ধিবিশেষবিশিষ্টাঃ সন্তঃ) 
এই ৭৭ পয়ারের ভারার্থ। আত্মা শব্দে | উরুক্রমে অঠৈতুকীং ভক্তিং কুর্বস্তি ইত্যাদি। 
তির অন্যার্থ করস্ধ্& ্োকের অন্য | অর্থাৎ পণ্ডিতগণ এবং মূর্খগণ উভরেই বুদ্ধি- 

অর্থ করিতেছেন, “কিশ্ব।” ইত্যাদি । 
নিগ্রস্থাঃ মুনয়ঃ অপি চ আত্মারামাঃ( আত্মনি 

ধুতৌ রমন্তঃ ভগবৎসঘবন্ধলাভতো ছুঃখাভ।বাৎ 

ভগবৎ/প্রমলাভতঃ উত্তমাপ্ডরেঃ চ পৃর্ণ/ঃ ঢাঞচল্য- 
রছিতাঃ সম্তঃ) উুক্রমে তক্কিং কুর্বস্তি ইত্যাদি। 

অর্থাৎ নিগ্রপ্থ মুনিগণও ভগবৎসব্বন্বগাত প্রযুক্ত 
হঃখের অভাব হেতু এবং ভগবৎগ্রেমল[ভ প্রযুক্ত 

উত্তমাপ্তি হেতু পূর্ণ অর্থাৎ চাঞ্চল্যরহ্িত হইয়া 
শ্ীকুষে ভক্তি করেন। এই অর্থের সহিত সপ্তদশ 

অর্থের লাভ হইল ॥ ৭৭ ॥ 

( ২৭৭ পা ) গ্ধতিঃ স্যাদিতি।” 

ক্লোকের তাত্পর্যয শ্োকার্থে প্রকাশ 

আছে। ধুতি শক্ষে নিজপুর্ণ ৩৮ পয়াব 

প্রামাণ শ্লেক | ৬৫ || 

(২৭৭ পা ) 

শ্লোফের টীকা ও বাক্গলা আদির ৫৪ 

পৃষ্ঠায় দেখুন। একুষ্ভক্ত ছুঃখহীন* 

পয়ার গ্রামাণ শ্লেক ॥ ৬১॥ 

(২৮ পা) “হৃষীকেশয়িতি |" 

গ্লোকের তাৎপর্যয শ্লেকর্থে গরকাশ 
আছে। ধৈর্য্য কি, তাহ! এই গ্লেকে 

প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৬৭ ॥ 

(২৭৮ পা) “চ অবধাবণে *** কুঝ। 

পায় ॥” এই ৭৯ হইতে ৮১ পয়ার 

গরান্ত ভাবার্থ। আত্মা শব্দে বুদ্ধি অর্থ 
গ্রহণ করিয়া! অপর অর্থ বলিতেছেন, 

“আত্মা শবে" ইত্যাদি। 
বিশেষ বুদ্ধি হবার! যিনি ঈমণ করেন, তিনি 

আত্মারাম। পণ্ডিত ও মুর্খ তেদে উহ। ছুই 

 প্রকার। মুনয়ঃ ( পণ্ডিতা:) নির্থদথাঃ ( ূর্ধ?) 

5 “মগ্ডসেবয়েতি | 

| বিশেষবিশিষ্ট হইয়। শ্রীকৃষে ভক্তি করেন। এই 
অর্থের সহিত অষ্টাদশ অর্থের লত হইল। কৃষঃ 
কৃপায় সাধুসঙ্গ ঘটিলে গঞ্জিত্ত ও মূর্খের বিচার" 
বুদ্ধি অথাৎ বিশেষ বুদ্ধিহয়। পরে সকল ছাড়িয়া! 
কষ্ণভক্কি করে ॥ ৭৯-৮১ ॥ 

(২৭৮ পা) “অহৎ সর্বস্যেতি।* 
শ্লোকের তাৎপর্য শ্লোকার্থে গ্রকাশ 
আছে। পণ্ডিতগণ বুদ্ধিবিশেষবিশিষ্ট 
হইয়] গ্রীরুষেঃ ভক্তি করেন, তত্প্রমাথ 
এই শেক ॥ ৬৮ ॥ ূ 

(২৭৮ পা) “তে বৈ বিাস্তীতি।” 
ঈ্াকেব তাৎপর্যয ঞক্লোকার্থে গ্রকাশ 
শাছে। মূর্খগণ বুদ্ধিটিশেষবিশিষ্ট হইয়া 
ভন্তি +রেন, তত্মাণ এই শ্লোক ॥৬৯| 

(২৭৮ পা) “বিচার করিয়া ** 
তারে পায় ॥* এই ৮২ পয়ারের ভাবর্থ। 

ধদি বল, এ বুদ্ধিবিশেষ লভের সাধন ফি? 

তাস্কাতে বলিতেছেন, প্বিচার” ইত্যাদি । অর্থাৎ 

শ্রীকষ্ণই আমার ভঙনীয়; ইহা! বিচার করতঃ 

শীকৃষ ভজন করিলে; শ্রীকঞ্চ সেই বুদ্ধিবিশেষ 
প্রধান করেন ; যাহাতে শ্রীরষকে পাও! 

যায়।৮২। 

(২৭৮ পা) “তেষামিতি। শ্লেকের 

গীক। ও বাঙ্গল। আদি ৮ পুষ্ঠায় দেখুন । 

“মেই বুদ্ধি দেন পয়ার গুমাণ জ্লরক ॥৭॥ 

(২৭৮ পা) “মৎস *** পধেমোশ 

দয় ॥* এই ৮৩পয়ারের ভাবার্থ মরল। 
বুদ্ধি বিশেষ লাভের নাধন বলিতেছেন, 
'নত্সঙগ” ইত্যাদি। ভাগবত নাম 

অর্থ,ৎ ভাগবত পাঠ ও নামকীর্থন। 



[ চতুর্বংশ পরিচ্ছেদে। ১৯৪ শ্রীহীঠৈতন্তচরিতাম্ত। 

বা পশ্বাদয়ঃ) 6 অপি আত্মারামাঃ (আত্মনি 

ভগবদ্দাসোইহং ইতি আভিমানাত্মকে শ্বভাবে. 
রমস্তে যে তে তাদৃশাঃ স্ম্তঃ ) উরুক্রমে অট্হতুকীং 
ভক্জিং কুর্বাস্তি ইত্যাদি অর্থাৎ সনকাদি মুনিগণ 

এবং যূর্থনীচাদি বা পণ্ড নিগ্রস্থ জনগণও 'আমি 

ক অল্প করয় অর্থাৎ পাঁচটির মধ্যে 

কান একটির অল্লপমাত্র অনুষ্ঠান করে ॥৮৩ 

( ২৭৮ পা ) "ছুরূহাস্ভুতেতি |” 

কের টীকা ও বাঙ্গল। মধ্যের ২৪৭ 

ঠায় দেখুন। “এই পঞ্চ মধ্যে" পয়ার ঠা শ্ীকফ্ণের দাস এই প্রকার অভিমানাত্মক স্বভাবে 
প্রমাণ শ্লেক ॥ রর রত হুইয়! শ্রীক্চে ভক্তি করেন। এই অর্থের 

(২৭৮ ) উদ্ধার ... ভক্তিসিছি। 
সহিত উনবিংশ অর্থের লাভ হইল ॥ ৮৬-৮৮ ॥ 

“এই ৮৪ পয়ারের ভাবার্থ। বুদ্ধিবিশেষ- 

বিশিষ্ট ব্যক্তি নান! কামনায় গ্ররুষ্ণকে 

ভজন। করিলেও ভক্তি লাভ করেন 1৮৪ 

( ২৭৯ পা ) “অকাম ইতি ।”? 

ক্লেকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৩৮ 

পৃষ্ঠায় দেখুন। বুদ্ধিবিশেষনিশিষ্ট বাক্তি 
যে প্ীকুষখ ভজন করেন, তত্গ্রমাণ 

কগ্লেক “২ ॥ 

(২৭৯ পা) “ভক্কির'**আকধিএত। 0 

এই ৮৫ পয়ারেব ভাবার্থ। 
যর্দি বল, নানাবিধ কামনায় কৃষ্ভজন 

কুরিলে শুদ্ধ ভক্তির লাভ কিরূপে হয়? তাহাতে 

বলিতেছেন, "ভক্কির" ইত্যা্দি। কামন। থাকিলেও 

ভক্তির ্বভাব জ্রমশঃ এ কামন! ত্যাগ করায় 
এবং কৃষ্ঃগুণে আকৃষ্ট করাইয়। গুদ্ধ ভক্তির উদয় 

ককার ॥ ৮৫॥ ্ ক 

(২৭৯ পা) “আত্ম।রামা ইতি |” 

এবং “সতাং দ্িশতীতি।” গ্লেক ছুই- 

টির টাকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ৫১ পৃষ্ঠায় 
এবং ২৩৮ পৃষ্ঠ।য় দেখুন । “ভক্কির হ্বভাব 

পয়ার গুমাণ এই দুই প্লে.ক ॥৭৩1৭৪। 

' (২৭৯ পা) “আত্ম। শব্র**ভজয় ॥* 

এই ৮৬ হইতে ৮৮ পয়ার পর্য্যন্ত ভাব্৫থ। 
আত্ম! শষ্বের স্বভাব অর্থ গ্রহণ করিয়। আন্য 

ছার্থ বলিতেছেন, "আম্ম। শবে" ইত্যাধি। মুনয়ঃ 
ক্যোরখনপুদকাদগ) নিগ্রস্থাঃ .( মূর্বনীচাদয়ঃ 

(২৭৯ পা) “ধন্থেযমদ্যেতি ।” এবং 

“গে! গোপকৈরিতি |” গ্লেক দুইটির 

তাণ্পর্যয ক্সেকার্থে "প্রকাশ আছে। 

কষ গুণে আরুষ্ট হওতঃ স্থাবর ও জঙ্জম 

জীব যে রুষ্জভজজন করেন, তৎপ্রমাণ 

প্লিক ॥ ৭৫,৭৩১ ॥ 

(২৮০ পা 9) “বনলতা ইতি ।* এবং 

“কিরাতেতি |” আলোক দুইটির টাক ও 

বাঙ্গল। মধ্যের ৮১ এবং ২৭৭ পৃষ্ঠায় 

দেখুন। মূর্খ, নীচ ও পশতগণ “অহং দাস 
এই অভিমানাত্মক ম্বভাবে কৃষ্চভজন 

করেন, তত্প্রমাণ শ্রেক ॥ ৭৭৭৮ | 

(২৮০ পা) “আগে তের'**ভজন ॥* 

এই ৮৯ পয়ারের ভাবা্থ। 
আত্ম! শবে দেহ অর্থ গ্রহণ করতঃ শ্লেকটির 

অপর চারিটি অর্থ বলিতেছেন, “আত্মা শবে দেহ* 

ইত্যাদি। আজ্মারামাঃ (আত্মনি দেহে রমস্তে 

যে তে) অপি নিগ্রস্থাঃ মুনয়ঃ চ ( সম্তঃ) উক্- 

ক্রমে ভক্কিং কুর্ববস্তি ইত্যাদি । অর্থাৎ দেহরত 
ব্যক্তিগণও নিগ্রস্থ মুনি হুইয়াও গ্রীকফে তক্তি 
করেন। এ দেহরত আত্মারাম কর্মনিষ্ট ও 
তগন্থী তেদে ছুই প্রকার] বাজ্তিকাদিই কর্পানিষ্ঠ। 
উহাদের প্রত্যেকেই আবার দেহোপাসক ও . 
দেহোপাধ্রক্ষোপাঁসক তে দ্বিবিধ। সাঁকল্যে 

দেহরত আয্মারাম চতুর্বিধ। কেহ বলেন, 

দেহৰত ব্যক্চিই দেহোপ|ধিবরঙ্গেপ|স ক). করান, 



ষ্ 

মধ্যলীলা। ] 

তপন্বী ও সর্বকাম ভেদে চারি প্রকার । এ পক্ষেও 

দেহরত আঞ্মায়াম চতুর্বিধ। অতএব ঢারিপ্রকার 

অর্থের সহিত ত্রয়োবিংশই অর্থের লাভ হুইল। 

চতুর্ধধ দেহারামী সাধুসঙ্গে কষতজন করেন ॥৮৯। 

(২৮০ পা) “উদরমিতি।” লোকের 

টীকা ও বাঙ্গল। মধ্যের ২৭৫ পৃষ্ঠায় 
দেখুন। “দেছে রমে” পয়ার প্রমাণ 
শোক ॥ ৭৯। 

(২৮০ পা) “কর্্মণীতি।* শ্লোকের 
তাৎপর্যয গ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

“দেহারামী” পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৮০ ॥ 

( ২৮০ পা ) “যৎপাদদসেবেতি ।” 

শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লেকার্থে প্রকাশ 

আছে। “তপন্থী প্রভৃতি ।” পয়ার 
গামাণ শ্লোক ॥ ৮১॥ 

(২৮১ পা ) স্থানাভিলাষী(তি।” 

শ্লোকের গীকা ও বাঙলা মধ্যের ২৩৮ 
পৃষ্ঠায় দেখুন। “দেহারামী সর্নকাম” 
পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥৮২।॥ 

(২৮১ পা) “এই চ|রি'**অর্থ কয় ॥* 
এই ৯৩ হইতে ৯৬ পয়ার পর্যন্ত ভাবার্থ। 

পুর্বে যেমন ঢ শব্ধের সমুচ্চয় অর্থ গ্রহণ 

ফরিয়! আত্মরামাশ্চ মুনয়শ্চ অর্থাৎ 'আাত্মারাম ও 

মুনিগণ রুষ ভজন করেন এরূপ অর্থ কর! 

হইয়াছে) তন্্রপ চ শবের অন্বাচয় অর্থাৎ প্রাধান্ত 
ও অগ্রাধান্ঠ অর্থ গ্রহণ করতঃ আর একটি অর্থ 
ইয়। যথা “রামশ্চ কৃষ্শ্চ বনে বিহরতি* এ স্থলে 
ঝনে বিহার একের প্রাধান্য ও অন্তের অধরাধান্ 

হয়। যেমন বটে! ভিঙ্গামট গাঞ্চানয় অর্থাৎ 
হে বটু, ভিক্ষাক্স যাও, গে! আনয়ন করস) এখানে 
চ শবের অন্থাচগ় অর্থে ভিক্ষায় গমন গাধা ) 

খো জানকন অপ্রাধা বুঝায়, তব্দাপ চ শব দ্বার! 
৮ কা 1. টম 2:38 
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প্লোকের ও পরারের ভাবার্থ। ২৯১ 

আঞ্ায়ামাঃ ঢ নিগ্রন্থাঃ ( সম্তঃ) উরুক্রমে 

ইত্যাদি অর্থাৎ মুনিগণ গ্রাধানতঃ এবং আআনিগণ 

অশ্রধানতঃ শ্রীকষণে তক্তি করেন। এই অর্থের 

সহিত চতুর্ব্বিংশ অর্থের লাভ হইল ॥ ৯৩-৯৬ ॥ 

২৮১ পা) “চ এবারে *** সঙ্গম ॥* 

এই ৯৭ পয়ারের ভাবার্থ। 

চ শবের এবার্থ অর্থাৎ নিশ্চয় এবং অপি 

শবের গর্থ! (নিন্দা) অর্থ গ্রহণ করিয়া অপর 

অর্থ বলিতেছেন) পচ এবারে” ইত্যাদি। মুনয়ঃ ঢ 
আত্মার়ামাঃ অপি নিগ্রন্থাঃ ( সন্তঃ ) উরক্রমে 

ইত্যাদি অর্থাৎ মুনিগণ আত্মরাম হুইয়াও নিগ্রস্থ 

হওতঃ শ্রীকৃষ্ণ তক্তি করেন। এই অর্থের 

সহিত পঞ্চদশ অর্থের লাভ হইল। আত্মারাম 

হইয়াও অর্থাৎ জ্ঞানির অবস্থ। প্রাপ্ত হইয়। উহফে 

নিন্দাকরতঃ ইত্যাদি বুঝাইল ॥ ৯৭ ॥ 

(২৮১ পা) এনিগ্রন্থ শব্দ "** ধড়- 
ফড়ি।” এই ৯৮ হইতে ১** পয়ার 

পর্যান্ত ভাবার্থ। 
নিগ্র্থ শবে ব্যাধাদি নির্ঘন অর্থ গ্রহখ করিয়! 

অপর অর্থ বলিতেছেন, *নিগ্রস্থ” ইত্যাদি। 
নিগ্রন্থ।ঃ ( ব্যাধাদয়ঃ ) অপি আত্বার[মাঃ মুনয়ঃ ঢ 

(সন্তঃ) উরুক্রমে ইত্যাদি।* অর্থাৎ নিগ্রস্থ 

ব্যাধ গুভৃতিও আত্মারাদ ও মুনি হইয়। শ্রীকফে 

ভক্তি করেন। এই অর্পের সহিত যড়বিংশ 

অর্থের লাভ হইল। ব্যাধও সাধুসঙ্গে কৃষঃতজন 
করেন। ইহার গ্রমাণ করিতেছেন, “এক তঞ্ত 

বাধের কথ! শুন” ইত্যাদি পরারে। যে তক 

ব্যাধের কথ! বলিতেছেন, উহ পর্পুয়াণেক 

ইতিহাস। তগ্রপদ, প1 ভাঙা ॥ ৯৮৯৯০ & 

(২৮১ পা) আর কথোদৃয়ে *** 

না! করিষে ৮ এই ১০১ হইতে ১৪ 

পয়ার পর্য্যন্ত ভাবাথ মরল। ব্যাখের 
আকার ধর্ণন করিতেছেন, শ্যামা 
ইত্যাদি।- প্রয়াণ পথ, হাইবার 'পাঁধ। 

্ দি (1 ১০ 

৫ । 
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" [ চহৃর্িংশ পারে রি রে | 

বি অর্থাৎ ট বাব্যা চজারিন 
সন্ত ॥ ১৯১-১:৪) ০ | 

(২৮২ প) ব্যাধ কহে ১১ ছুই 
জনে ॥” 
পর্মান্ত ভাবার্থ সরল। 
ইত্যাদি অর্থ।ং কষ্ট দিয়া প্রাণ নষ্ট করিও 
না। তাহাতে গাডুর পাপ হয়। কদর্থয়া, 
কষ্ট দিয়া। তারা, তোমা কর্তৃক হত 
ভীবগণ ॥ ১০৫-১০৭|। 

(২৮২ পা) “তবে মেই'**মাধুবর্য্য ॥” 

এই ১০৮ ও ১৯৯ পয়।রের ভাবার্থ মরল। 

ঘগাদি তিনে অর্থাৎ স্ব, শুকর ও শশক। 
পর্ধাতে অর্থাৎ ছে পর্লাত মুনে। হরি- 
ক্তো, হরিতক্তি ছ!রা। সাধুবর্ষ), 
শ্রেষ্ঠভক্ত ॥ ১০৮,১০৯ ॥ 

(২৮২ পা) এতেনেতি।” শ্লোকের 

টীকা]! ও বাঙলা মধ্যের ২৪৯ পৃষ্ঠায় 
দেখুন | হরিভক্তেত' পয়ার গুমাণ 

শ্লোক ॥ ৮৩ 
(২৮২ পা) “তবে মেই ১১ ম্দর্শ 

মণি ॥* এই ১১* পয়ারের ভাবার্ধ 
গরল। বস্ত্র ফিরাইঞা নৃত্যটি আনদ্দ- 
জনক ॥ ১১০ । 
1২৮৩ .প1) “আহে ধন্য ইতি।” ূ 

শ্লোকাথে প্রকাশ । কের তাৎপর্য 
ম্দাছে। পনারদেরে কে পয়ার গমাণ 
জীকে। সাধুষঙ্গ ভার বর্ণন (চাক 1৮৪1 
১3 পা) “নারদ কহে *** বত্রিশ 

নার ই ১১১ ও ১৯২পয়ারের 

এই ১০৫ হইতে ১০৭ পয়ার, 

কদথি ন! দিয়া ৷ 

র্ এ ১৯৮ চা ভা: 1. রি 

মত অনা, ক বলি্তিডেম। : আর 
অর্থ শুন” ইত্যাদি ॥ ১১১১১২৪, টি 

(২৮৩ পা) “আত.শব্দে ... অর্থের 
প্রকাশ ॥৮ এই ১১৩ হইতে ১১৭ পয়ার 

পর্যন্ত ভাবার্থ। ৰ 
আত্ম! শবে! ভগবান্ অর্থ গ্রহণ করিয়! বত্রিশ 

প্রকার অথ করিতেছেন, “আত্মা! শবে" ইত্যাদি । 

আ্মারামাঃ (ভক্তাঃ) মুনয়ঃ নিগ্রস্থাঃ চ অপি 
উরক্রমে ইত্যাদি। অর্থাৎ ভক্ত সুনিগণ সির 

হইয়াও শ্রীকঞ্চে ভক্তি করেন। প্র ভক্ত বিধিসার্গ 
ও রাগমার্গ ভেদে ছুই গ্রাকার। রাগমার্গের 

ভক্ত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। বিধি" 
মার্থের ভক্ত পুর্ণ ভগবান্ শ্রীনারায়ণকে প্রা 
ইন। অতএব ভগনানে যে রমে। সেই আত্মা” 

রাম। বৈধী ভল্ঞ আবার জআাতরতি সাধক, 

অজাতরতি সাধক, পার্ষণ ( মিত্যসদ্ধ ) ও সাধন, 

সিদ্ধ ভেদে চারিপ্রকার। রাগী ভক্ক এরূপ অত 

ও অজাতরতিসাধক, পর্ষদ এবং পিদ্ধ ভেদে 

চতুর্বিধ। তন্মধ্যে গ্রতোকে অর্থাৎ 'জাতরতি 

সাধক দস, সখা, পিতামাতা ও কাস্তাভাবাপন্ন 

ভেদে চতুর্বিধ; অন্দাতরতিসাধক দাস্যার্দি, 

ভেদে চতুর্বিধ; পার্ষদভক্ক দাসাদি ভেদে 

চতুর্বিধ এবং সাধন সিদ্ধ ভত্তও দাস্যাদি গ্ডে্দে 

চতুর্ববিধ। অন্ঠএব বৈধীভক্ত যোড়পপ্রকার এবং 

রাগী ভণ্ড এরূপ তাবে যোড়শপ্রকার? সুতরাং 

মাকল্য ভক্ত বজিখপ্রবার। তধ্যে প্রতোক্ষেই 
শ্রীরফে ভক্ি করার, ছ্বাত্রিংপৎ অর্থের লা 
কইতেছে।, পুর্বে য় বিংশ এবং. এই স্বাতিংগৎ 
অর্থ মিলিয! আটাশপ্রকার হা ত 

হইল || ১১৩-১১৭ ৪ রি 

(২৮৯ পা) করেত সএকবাই রি 
৮৮ 
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নদ পলা আত্মা- 
মাঃ সুনয়ঃ চ নিগ্রস্থাঃ অপি উরুক্রমে ইত্যাদি 

জার্ঘ[ৎ পুর্বেজ্ত আটান্ন প্রকার 'আত্ার।ম ও মুনি- 

গণ নিগ্রর্থী হইখস।ও শ্রীরষে। ভঞ্ষি কর়েন। 
আটাল্লনার আত্মারাম রাখি! লেষে ধব লোপ 

করিলে, এক আত্মারাম শব্ধ থাকে ॥ ১১৮॥ 

(২৮৩ পা)প্নরূপাণমিতি।” সুত্রটি 
“শেষে নব পয়ার প্রমাণ ॥ ৮৫ 

(২৮৩ পা )*আটার :* অর্থ তার ॥* 

এই ১১৯ হইতে ১২১ পয়ার পর্যন্ত 

ভাবার্থ। 

যেমন অশ্বথবৃক্ষ।; চ বটবৃক্ষাঃ চ ইত্যাদি শব 

প্রয়োগের পর সমাসে কেবলমাত্র বৃক্ষাঃ পদ নিষ্পর 

হন, এবং এই বনে ধুক্ষ সকল ফলবান্ এই বাক্যে 

বৃক্ষ সকল বলিতে অশ্থখবৃক্ষ ও বটবৃক্ষাি বুঝায়; 

তত্রপ আত্ম।রাসাঃ বলিতে পূর্বোক্ত আটান প্রকার 

আন্মারাম বুঝাইতেছে। অতএব এই অর্থের 

সহিত উনবষ্টি অর্থের লাভ হুইল ॥ ১১৯-১২১ ॥ 

(২৮৩ গা) *নিগ্রন্থা *** উচ্চার ॥” 

এই ১২২ পয়ারের ভাবার্ঘ। 

চ শন্দের সমুচ্চয় অর্থ এবং অপি শবের 

অবধারণ অর্থাৎ, নিশ্চয়ার্থ গ্রহণ করিয়া আর 

একটি অর্থ বলিতেছেন, "সর্ব সমুচ্চয়ে “ইত্যাদি । 

আত্মার (5)মুনরঃ (চ) নিগ্রন্থাঃ চ উর- 

ক্রমে মপি ( এব) অহৈডুকীম্ (এব) ভক্তিম্ 

(এব) কুর্ধস্তি (এব) হরিঃ ইখসভুতগুণঃ। 
অর্থাৎ শ্রীহরির এমপি গুণ .যে, কি আরাম 

জালিগণ: কি মুনিগণ, কি নিগ্র্থ_ ব্যক্তিগণ 

মকলেই, সী গণে আকই হইয়া তাহাতে ভক্চি 
করেন.। . এই অর্থের সহিত যা প্রকার অর্থের 
লাই ।১২২৪,. রর ৃ 

 ক্লোকের অ:পয়ারের-ভারাি 

নেতীতি 1৮ 

আক্ম শে জীব অর্থ গ্রহথগ, ও জার 

একটি অর্থ বলিতেছেন। জীব বলিতে রন 
হই শামাগ্ত কীট পরাস্ত সমন্তউ প্রুককের 
জী, আত্মারামাঃ ( জীবাঃ) অপি।"2%$ 

পন্তঃ ) উরুক্রমে ইত্যাদি অর্থাৎ ক্ষেত্র 

জীৎ গ্রন্থ ও মুনি হই] শরীফে ভক্তি 
, এই অর্থের সহিত সাকলেয একবাটি: 

অর্থের লাভ হইল ॥ ১২৪॥ 

(২৮৪ পা) বিষুঃশক্তিরিতি |” 
প্লেকের টীকা ও বাঙ্গলা 'আদিয় ৮৮ 

পৃষ্ঠায় দেখুন। ক্ষেত্রজ্ত জীবলক্ষণ পয়ার 
প্রমাণ ল্লোক। আত্মা শব্দে যে ক্ষেত্র 

জীব, তাহা অমরকোষোক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ 

আত্মা পুরুষঃ* বচনে প্রমাণ করি” 

লেন ॥ ৮৮৮৯ ॥ 

(২৮৪ পা) “ভ্রমিতে ** তরঙ্গে ॥ 

এই ১২৫ পয়!রের ভাবধার্থ পরল। 
ক্ষেত্রজ্ফ জীন লংগ1:4 করিতে 

করিতে গাধুর অঙ্গ পাইলে ঈকভজম 
করেন। মাহী ! সক্প্তণে, 
এবং ভাজ্বলে শ্লেকের এই একমষ্তি .. 

প্রকার অর্থ স্ফুরিত হইল | ১২২॥  . . 
(২৮৪ পা) “ভক্তোতি' এবং 'অহং 

ফ্লেরক দুইটির ত।ঞপর্যট' 
প্লোকার্থে গ্রকাশ আছে। ভর্তি ঘারাই, 
যে কেপলমাত্র ভাগবত।র্৫থ বোধ হয), 
ততপ্রমাণ প্লে।ক | ৯০1৯১ ॥ 

(২৮৪ প1) “অর্থ শি নিচমৎকার ॥ ৮ 
শত দি 

এই ১২৬ ও ১২৭ পয়ারের ভাবা্খ এ 
'শ্লোকের অর্থ টা সনাতন বশ 8 

ভ্রমণ 
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. এর, ছাহাজ্ম শুনিয়।। 

+ সা 

হটঃ শ্ীনীচৈতশ্তচরিতহত,।..... 

নিশ্থালিতমেতুখেদো যজুর্বেেদ ইতি ।" প্রশ্ন” | কেবল হঃখস [গরতরণের রাজা পতন 

স্তরে, প্রশ্ন ও উত্তরে ॥ ১২৬১২৭ | 

(২৮৪ পা) গক্রহীতি।” 

তাৎপর্যা গ্োকার্থে পাকাশ 1. 

শৌনকার্দি খধিগণ এই শ্রে। 
গুগ্প করেন । ৯২ ॥ 

(২৮৪ প1) “কষে শ্বধাম হ।৩ । 

পধ্লেকের তাৎপর্যয শ্োবার্থে গুকাশ 

আছে। এবি এই জোক দ্বারা গ্রম্মের 

উত্তর দেন ॥ ৯৮7 

(২৮৫৭) এএইত কছিল ১5 

ক্ুরণ |” এই ৯২৮ হইতে ১৩০ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবা সরল। এই দ্ৃষ্ট্যে ভাখ- 

বতের পৌর্ব।পর্যয-পর্যাালোচনা দ্বারা। 

দিশা, নির্ণয় । তার দিশা, স্মতির 

নির্ণয় ॥ ১২৮১৩৭ ॥ 
(২৮৫ পা) “তথাপি *** আচমন ॥" 

এই ১৩১ পয়।রের ভাবার্থ। মহা গ্রাভু 

অনাতনকে ঠৈষ্বস্থতি গুচার জন্য সুত্র 

বলিতেছেন, তথাপি" ইত্যা্দি। অর্থাৎ 

ভুমি যাহা গুচার করিতে ইচ্ছা করিলে, 

রুষ্* তোম।র হৃদয়ে থাকিয়। তাহা 

ক্ফুতি করাইলেও, যে ম্মতি- গরচার 

করিবে, তাহার কিছু সুত্র বলি। অর্বা- 

কারণ জীগর/র চরণাশ্রয়ের কারণ প্রথমে 

শলখিলে। 

বধ ব, গুরুচরণ। শ্য়ের গ্রয়োজন কি? তছ্ত্তর, 

_ শ্রপয়। কষ্দেবস্য তন্ভকজনসঙ্গতঃ। 

| : োমহস্মামাকর্ণ তামিচ্ছন্ সদ্গুরং ভজেৎ। 
জহুর কপায় তদীর ভক্কের সঙ্গ হইতে 

এ ভক্তিমাতে হচ্ছ 

. দি ৯ টা ধন রণ আশ্রম ফরিবে। বব 

স্ব পনির 1১ 
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অভিগাধ হয়। ইহলোকে ছঃখ পরম্পরায় নিত্য 

র | অনুন্ভব হয়) পরলোকেও ছুঃসহ দ্ুঃখসকল ভোগ 

করিতে হয়। অতএব স্ুবুদ্ধি বাক্তিগণ উই! 

হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছ। করেন। ভাগবতে 

দখমে বেদস্ততিতে,-- 

বিজিতহষী কবাযুভিরদাস্তমনস্তরণং 
ঘ ইহ যতস্তি যস্থমতিণোপমুপায়খিদঃ। 
বাসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং 
বণিজ ইবাজ মন্ত্যকৃত কর্ণধরা জলধো ॥” 

যাহার। ইহলোকে শ্রীপ্তরুর চরণ ত্যাগ করিয়! 

গ্রাঁণায়ামাদি দ্বার ইন্দ্রিগণকে বশীতৃত করিয়া. 

মনোনপ অশ্বকে সংযত করিতে ঘত্বধান্ হয়ঃ 

তাহার! নাবিক রহিত নৌকাস্থিত বণিকসকলের 

সমুদ্রে পত্তনের সভার উপায়রি্ই ও বছহ্ঃখাকুল 

ভবঙাগরে পতিত হয়। অতএব ভবসাগর পারের 

উপারশ্বরূপ শ্রীগুরুচরণ। শাস্জ্ঞ ভগবন্িষ্ঠ গুরুর 

আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ইহ! শ্রুতি পুরাপাদিতে 

কথিত আছে। 

গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ সংক্ষেপে বলা? 

হইতেছে। 

তথাহি মন্তরমুক্তাবলযাম্,_- 
অবদ[তান্থয়ঃ গুদ: শ্বে।চিতাচারতৎপর£ । 

আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্বশাস্ত্রিৎ। 

বিশুদ্ধবংশজাত, নিজেও বিশুদ্ধ, নিজাশ্রমোচিত 

আচারপরায়ণ, গৃহী, ক্রোধশুন্য, শান্্রঞ্, সুবেশ। 

তরুণ, তন্ববিচারক, রুতজ্ঞ, শিষাবত্সঈগ ইত্যাদি 
গুণসম্পন্ন ব্যক্তি গুরু হইবার যোগ্য। পল্মপুর/ণে 
উক্ত হইয়াছে,---. * 

“মহাকুলগ্রহুতোইপি সর্কযজ্জেষু দীক্ষিত১। 

সহম্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষবঃ 

উচ্চ বংশে জাত, সর্বধজে। দীক্ষিত ও লহজ- 

শাখাধ্যারী ব্যক্তিও বদি বৈষ্ণব ল! হন, বে 

তাহাকে গুরু করিবে না। যিনি বিকুমজে 

ক্ষত, ও. বিপু দিনে: বুক 
হি যি £ ্ 
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:“ বহুতোজী, দীর্ঘস্থ ধী,; বিষয়াদিলোলুপ, ছৃষ্ট, 

অকথ্ভাবী, গুণননাক, বছদানগ্রাহী। ইত্যাদি 

লক্ষণতু্ত গুরুকে তাাগ করিবে, কেননা, পূর্বোক্ত 
গুণযুক্ত বাক্কি ঈশ্বর তুল্য হইলেও শ্রিষাকে 
প্ীত্রষ্ট করেন। তঙ্কে উক্ত হইয়াছে,__ 

পিতুর্ীক্ষা যতক্ষণ দীক্ষা চ বনবাসিনাগ্। 
বিবিক্কাশ্মিণ।ং দীক্ষা নস! কল্যাণদারিক1 1 

পিতা, যতি, বনবাপি এবং নিন্দিতাশ্রম-সেবি 

কর্তৃক দীক্ষ! মঙ্গলদায়িক| হয় ন1। শুদ্ধ বংখজাত, 

শ্রীমান্, বিনীত, প্রিষদর্শন. সন্ভাবাদী, পবিরচরির, 

বুদ্ধিমান দভ্তশৃন্ত, গুরুভক্ত, দেবভক্ত গ্রাভৃতি 

গণঘুক্ত ব্যক্তিই শিষা হইবার যোগ্য। 
অলস, মলিন, দীাস্তিক, কৃপণ, শঠ, পণ্ড ত- 

মানী, পরদাররত, ছুরাত্ম॥। পরগীড়ক ইত্যাদি 

গুণযুত্ত বাক্তি শিধোর অনুপযুক্ত | বাহার! 
গুরুর শাসন হা করিতে পারে না, তাহারাও 

শিদ্যের অযোগ্য । ধর্দি কেহ লোভ বশতঃ 

পূর্বোক্ত গুণসুক্ত ব্যক্তিকে শিষ্য কয়েন, তিনি 

দযিদ্র ও জ্ীপুরবিহীন হইয়া! অস্তে নরক'যাতন! 

ভোগ করতঃ তির্যযকৃ-যোনি প্রাপ্ত হন। 

ছুঁহা] পরীক্ষণ অর্থাৎ গুরু ও শিষ্া 
পরস্পরেব পরীক্ষা] । 

শ্রুতি বলেন,--পনাসন্ঘংসরবাসিনে দেয়াৎ।” 

এফ বংসরকান পর্যান্ত একত্র বাম না! করিয়া |. 

মন্ত্র দিবে না। তঙ্জাহি সারসংগ্রহে”_ 

পাজি চামাত্যজ! দোষ।ঃ পর়ীপাপং শ্বভর্তরি। 

তথা শিষ্যাঞ্অিতং পাপং গুকঃ প্রাপ্তি নিশ্চিতস্॥ 

ঘেখন অগাত্যের পাপ রাঙাতে, জ্রীর পাপ 

দিঙ্পতিতে উপগত হক্ব, তজপ শিষ্যার্চিত পাপ 

গুরু প্রা্ধ হন।- অতএব সদৃগুযু একবর্ধ নিজা- 

জিত পিষাকে পরীগ্গ! করিয়! মগ দিবেম। গনীক্ষার 

প্র না দাদ ও গ্রহণ কর্তব্য। 

সেবা ভগবান্, ভীকফই সেব্য। 
গ জা: নাথ রি রোগ ফোন পার 

: পলকের ও পায়ের ভাবার্ঘ? ২৯ইটে 

বলিয়! কীর্তন করিলেও, সকল শান্তর ধিচার করিখা! 

সিদ্ধান্তে একমাত্র -শ্রীরুষ্চকেই সর্ধশ্রেঠ দেবতা 

বলিয়! নিশ্চয় করেন? 

গন্্রধিচারণ, মন্ত্রের উদ্ধার । 

মন্্োন্কার জন্য ছয়টি চক্র তগ্থে উক্ত হইয়াছে! 

ধথা, কুণ।কুলচক্র, অর্থাৎ সাধক ও মন্ত্রের স্বকুল* 

ত্বাদি বিচার) রাশিচরু ; নক্ষতচক্র ;) অকথহচক্র, 

অকভমচক্র ও খনিধনিচক্র। এই ছয় চক্র ছায়া 

মন্ত্রবিচার গুরুর নিকট জানিবেন। বাঁহ্ল্য ভত্বে 

লেখ! হইল ন|। 

মন্ত্র অধিকারী অর্থ।ৎ কিরূপ বাক্কি 
মন্ত্রগ্রহণে অধিকারী। 

তথাছি অগন্তাসংহিতার়!ম্ +- 

শুচিত্রততমাঃ শুদ্রা ধার্মিক! থ্িজসেবকাঃ1 

স্ত্িয়ঃ পতিব্রত।শ্চান্যে প্রতিলোমানুলোমঞ্জাঃ | 

লে(কাশ্চাগডালপর্য্স্তা; সর্ধেহপ্যত্রাধিকারিণঃ। 

পবিত্রবতবান্, ধর্দনিঠ, বিপ্রসেবাপরায়ণ 

শু্রগণ, পতিব্রত। স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য প্রতি* . 

লোমজ ও অন্থলোমজ চাগ্ডালদি সকলেই সন্ত 

গ্রহণে অধিকারী হইতে পারে। গুরুপিদ্ধসাধ্য[ছি 

মনত্ররামে নিকুল, পরকুল, বালত্ব, প্রৌচতব, স্রীতব, 

নপুংসকত্ব, নুপ্ধ গ্রবেধনকাণ, খণিধনাঘদি বিচান্ 
করিয়! মন্ত্র দিবেন। 

মন্ত্রমিদ্ধাদি শোধন অর্থাৎ মন্ত্রের 

সিদ্দপাপ্যাদি শোধন । আদি পদে গ্বকুল। 
পরকুলদি বিচার । 
তথাহি সারদাতিলফে,-- 

পিন্বঃ সিদ্ধ্যতি কালেন সাধাস্ত জপছোমতঃ | 

সুসিদ্ধে | গ্রহপযাত্রেণ অরিমূ ল কত্তনঃ। ইাদি॥ 

তস্ত্েত্ত নিরূপিত সময়ে সিদ্বণন্ত,। জপ ১ 

হোম ধার! সাধামন্ত্র, হুসিদ্ধমন্র গ্রণমার্ত ১ 
| হয়। এরি ম্তবীলকে ধ্বসে করে, ওংনিরি 
(ফালে সিগি। গোরা রান লী 



ধস মহ হর্ম। -সীদাসিগ মন্ত্র ছিগুণসমধে) 

ধান্ুসিত্ধমঙ্ তরিগুণিত সময়ে সিদ্ধ হয়) সিদ্ধায়ি-” 
॥ বন্ধুগণকে, সাধ্যসাধামন্তর সুখ। দিকে, সাধ্যারিমন্ত 

াত্রঞরগণকে নাশ করে। সুিদ্ধসিন্ধসন্্র অর্দ- 
পে, নুধিক্ষসাধ্যমন্ত্র দ্বিগুণক্জপে নুসিদ্ধনুমিদ্ধমন্ত 

|হখম।জ সিদ্ধ হয়। নুসিদ্ধারি শ্বগোত্রকে, অরি- 

(দ্ধ গুজে, অরিস|ধ্য কন্তাকে, অরিদ্ধ সিদ্ধ 

যাকে এবং আর-মরি সাধকঝকে খিন।শ করে। 

নন্দ শোধন গুরুর নিকট জানিবেন। নৃসিংহ, 

র্যা বরা, শিব, প্রণব, বৈদিক, শপ প্রাপ্ত, 

ীক্ষাতিদত্র, একাক্ষর, আ্র্ক্ষর ও মালামঞ্্ে 

সঙ্ছানি শোধন করিতে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ তুলা 

|কিশালী গোপালমন্ত্রের কিছুই বিচার করিতে 

ক্স না। 

দ্রীক্ষ!, মন্ত্র গ্রহণ । 

-স্বিজাতির যেমন উপনয়ন ন। হইলে বেদ ধ্যয়- 

দিতে অধিকার হয় না, তদ্রুপ অদীক্গিত ব্যকির 

দৈধ(চ্নাদিতে অধিকার হয় ন। অতএব সকলেই 

দীক্ষিত হইবেন। দীক্ষ(কাল,-- 

চৈত্রম!সে দীক্ষা বহুহ্ঃখ প্রা হক়। বৈশাথে 

সবল, বোটে মরণ, আফাড়ে বন্ধুনাশ। শ্রাবণে 

ভর, হাতে প্রপ্গাহানি আঙ্খিনে সর্ববণ্ডত, কারি: 

ধনবৃদ্ধি, অগ্রহায়ণ গুভ, পৌষে আ্রানহানি, মাথে 

মেধা বৃদ্ধি, ফাস্তুনে সর্ববশ্যত্ব হয়। রবি, বৃহস্পতি, 

সৌধ, বুধ ও শুক্রধাঁরে দীক্ষা প্রশস্ত। যোছিণী, 

অংগ, ধমিষ্ঠ।, উত্তরায়, উত্তরফন্নী, উত্তর- 

তান, গুধা। ও শতুভিযা মক্ষত্রে দীক্ষা! গুশস্ত। 

জিনা, যোহিলী, স্বাতি, বিশাখা,  হস্তা ও 

টাষ্ঠাতেও বীক্ষ। হউতে পারে। ভ্বিতীগা, পঞ্চমী, 

সর ০ 

১] ঠা রি নাস বাত শত. ক দি 

কে চনত্নৃী গ্রহণে; 

টৈতশুরাচতুর্দসিতে মাসাদিশুদ্ধির অপেক্ষ। নাই'। 

তত্বগাগরে উদ্ত। হইয়াছে,-কোনভাগো সব্শরর 

ল/ত হইলে, তাছার আক্ঞামান্র দীর্ষত হইবেন? 

হ বী, দপনী, নযোদগ গু ধা ৬ 

সি আধুক্সান কব, রীতি, পীর 

প নো 

পৃ র্ ্ এ ৫২ 

1 না আগর * 

দেশকালাদি লিটার করিবেন ন1। গ্রামে, অরণ্যে 

ক্ষেত্রে, দিবসে বা রাছে যে সময়েই হউক সদ্গুরুর 

লাভ হইলেই দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ক্রিয়াময়ী, 

কলাম্বা, বর্ণমদী ও বেধাময়ী ভেদে দীক্ষা 

চতুর্ববধা। এখানে ক্রিয়াময়ী, দীক্ষার সঙ্ক্ষেপ 

প্রয়োগ বল! হইবে। জন্ত ব্রিবিধা দীঙ্গ। গুরুর 

নিকট জানিবেন। দীক্ষা গ্রে গ।- ণ 
মন্ত্গ্রহণের পূর্বাদিনে শিষ্য সংযত থাকিয়! 

মন্ত্রগহণদিনে নানাদি কির! পুর্ববাভিমুখে উপ- 

বেশন পূর্বক তিলক ও মালাধারণ করতঃ 

বলিবেন,” এতে গদ্ধপুষ্পে শ্রীগুরবে নমঃ, এতে 

গন্ধপুষ্পে শ্রীনারাহণায় নসঃ, এতে গদ্ষপুল্পে 

আদিতা।দিনবগ্রহেত্যে। নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে 

ব্রা্ষণেত্যে। নমঃ পরে আতপততুপ ও ছর্বা 

লইয়া বলিবেন--(শৃব ও" স্থানে নমঃ পাঠ 

করিবেন।) 

প্বর্তপ্যেহশ্মিন্ দীক্ষ। কর্মণি পুণ্যাৎং ভবন 

ক্রবন্ধ, ও পুণ্য হং পুণ্যাহং পুণ্যাহং ৷ কর্তব্যেহশ্মিন্ 

দীক্ষাকর্মণ ৩ স্বস্তি তবস্তেো ক্রবন্ত। ও স্বস্তি 

তিমবার পড়িবে। কর্তব্যেদ্মিন্, দীক্ষাকর্খুণি 

খৰিং তবস্থো ব্রবন্ত, ও খদ্ধি তিনবার পড়িবে। 
ও শবস্তি ন ইঞ্জে। বৃদ্ধশবাঃ স্বপ্তি নঃ পুধ। বিশ্বদেবাঃ 

স্বস্তি ন স্তাক্ষোহনিষ্টনেমিঃ গতি নে পাত 

দ'ধাতু।” 

এই মন্ত্র দ্বার! সিন তুমিতে- ি্গে 

করিয়া ক্কৃতাঞজলি হওুতঃ বধিবেন,-: /র ৭ 

' শু নুর্ধাঃ সোমো বমঃকাল? পঞ্ধো। ছার? 

'পবদো দিক্পতিহূ্দিযাফাপং খাটি: 11 



সীল স্॥ নি ৪ বু রঃ ও কয় নত 11. . 8৮8 & রা. এ রঃ রর ছবি | ২ ৮1914, ঃ 
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বর কিযে । পয়ে গুরুকে | গুরুচরণে- পতিত বভ্ভি | গর টার টা 

বরণ, করিধেন। ". ' বাকা পাঠ করিয়া শিষাকে উঠাইবেন |. . 

ও দেবে! ঝ| ভ্রবিণোপা পূর্ণাঃ বিহনী "উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তাপি সমাগাচারবান্ তব। 
উদবাপিঞ্ধবমুপবাপিন্ুধবমাসিছ্ে। দেবতৃ্তে ॥ কীর্তি; শ্রীঃ কাস্তিরতুল। বলারোগ্যং সদাস্ত তে 1 

পয়ে গুরুকে আসন দিয়! বণ্বেনঃ-ও সাধু পরে স্বশক্তিরক্ষার্থ এ মন্ত্র গর এক শতবার... 

ভবানান্তাম্। গুর-টক্ডি, ও সাধবহমাসে। শিষা- | জপ কারবেন। পরে শিষ্য কুপ, তিল & জপ, ্ 

উত্কি, ও অর্চগিষ্যামে। ভবন্তমূ। গুরু উত্ভি, ৩ | লই] প্বিষুরোম্ তৎনদগ্ভ ইত্যাদি কতৈতৎ: | 

অচ্চয়। পরে শিষা পুষ্প, বন্ধ ও অলঙ্কারাদি | 'অমৃকমন্গ্রহণ গ্াতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং অমুকগোআয়... 

দ্বারা গুরুকে পূজা করিয়। তাঁছার দক্ষিণজান | অমুকদেবশর্শণে গুরুবে তুভামহং সম্প্রধদে” এই .. 

ধরিয়। বলিনেন, বিষুরোম্ ভৎসদগ্য ইত্যাদি | মন্ত্র বার! দক্ষিণাস্ত করিয়া গুরুর প্রসাদ ভোজন, 
অযুকগোত্রঃ শ্রীমমুকঃ অমুকমন্ত্রোপদেশকর্মণে | করিবেন । | 

অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং শ্ীমমুকম্ এভির্গন্ধ। দি- 

ভিরভার্চয গুরুত্বেন তবস্তমহং বৃণে। গুরু 

উক্তি, ও বৃতোহশ্পি। শিষ্যোক্তি, শু যখাবিহং 

গুরুকর্পশকুরু। খর উক্তি, শু বণাজ্ঞানং 
ফরবাণি। 

পরে গুরু আচমন, মণ্ডপের দ্বারে সামান্তা ঘর" 

স্থাপন, অর্থযজল ঘর নিজশরীর ও দ্বারদেশের 

অত্যুক্ষণ, ঘারদেবতা'র পুঁজ, মণ্ডপ মধো প্রবেশ 

করিয়া বাস্তপুরুযাদির পূজা, দীক্ষা মগুলনির্মাথ, 

খিচ্লেখসারণ, আ।সনগ্রহণ, পাত্র/সাদন, দীপ- 

প্রজ্থালন, গুর্বাদিবগন, করশোধন, দিগ.বদ্ধন, 

ভূতগুদ্ধ, গ্রাণায়াম, গ্তাস, মুদ্রা মানস ও বাছা 

পৃজ|। পয়ে যথাবিধি সংস্থাঁপিত ঘটে পুষ্পাঞ্জল 

দিয় যথে।কবিধানে হোম করিয়! শিষাকে অগ্গির 
'নিকটে. অভিষেকমন্ত্রো্চারণ পূর্বক শোধিত 

ঘুটস্থ অল দ্বার! অভিষেক করিয়। শিব্যপংক্রাস্ত। 

আ্মদেধতাকে পুজা করিবেন । 

এ পরে খর হং ফট মন্ত্র! শিষোর পিখাবদ্ধল 
করিয়। তাহার মন্তকে ১৭৮ বার মূল 'জপ 
'রুরিত অসুকমন্ং তে দামি” ইহ! বলিয়া শিষা 
ইন্টে জল বিষেগ। পিষ্য যলিফেন) সদা 

শে যানাজ্র? টে রি ৭ 

প্রাতংস্মতিক্কৃত্য অর্থাৎ শৌচ আচমন. 

হইতে উপচারে অচ্চন পর্যন্ত । ৃ 

কাশীখণ্ডে বলিয়াছেন, শিকলে একবার, মলঘায়ে : 
পাচবার, বামকরে দশবার, হই হাতে সাতবার, - 

দুই গাঁয়ে এক এক বার গৃহীগণ শৌচসাধন, ট 

মুত্তিক! লেপন করিবে । গৃহী অপেক্ষা ব্রঙ্গচারী 
স্বিগুণ, বাঁণগ্রস্থ ভ্রিগুণ ও ভিক্ষু চারি খণ শৌঢাচয়ণ 

করিবে। দিবাতে যে বিধি নির্দিষ্ট আছে, নাজ 
তাার অর্থ আউরণ করিবে। কাবা তন, 
চৌরাদি দ্বার! আক্রান্ত পথে তদর্দ, ্ীদাতিগ: 
পক্ষে তরর্ধা বাবস্থের়। বলব, সুষিকো্'ত, 7 

সলিলমধ্যস্থ প্রভৃতি মৃত্তিকা! শৌচকর্শে রণ ২ 

করিতে নাই। 

আচমপবিপি, মধ্যের অস্মে ৯ 

পৃষ্ঠায় বল] হইয়াছে ॥ ১৩১ | রা 
(২৮৫ পা)” দস্তধাবন'**প্রবোধন- 7৭ 

এই ১৩২ পয়ারের ভাবার্থ। সু রি 

আবৃর্ধাজং মশোবচ্চ? প্রজ। পশুবনগুনি চা. রা 

বঙ্গ গ্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বং নো ধেহি বনম্পত্ে, ন্ 
 ক্মথবা, রগ স লা রি 

সার্জীংত ঘসা চ তগেনবা 1 তি 
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০ 

গরিবাযে, হগুকা্ঠ দ্বারা দস্তধাবন -নিংষধ-. ও 
দিনে এগ) বৃকষবনধব বা গত ছাল দস্তধাবন 

কিছ $". 
&দক্ানবিধি সপোর অষ্টগে ভাবাখে 
৯১-পৃষ্ঠায় দেখুন । 
“পখ্যা বৈদিকী. ও তাঙ্্িকী ভেদে হিবিধ!। 

ধৈদিবী সা গুরুর নিকট জানিবেন। তান্ত্রিকী | 

পন্থা! ধা, মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়! প্রীকৃষচরণ 
চি করিতে করিতে প্শ্রীকষ্ং তপন মি” মর 

ভিনধায ততর্গন করিবে। হুর্ধ্যমগ্ুলমধাস্থ ধ্যানো- 

দি শ্রকফোদেশে ফামগার্ধত্রী পাঠ করিয়া 
এউনধ্ধা। ভীকষায় নম” মন্ত্রে শ্রীকষঃকে অর্থ; 
দিবেম4. পরে শুর্ধামগুলে শ্রীরুষ্ণকে ধান করিয়া 

পরার কামগারত্রী জপ .করিয়। পক্ষমন্থ" মনে 

জাগা সমাপন পূর্্মক “্ইংমর্ঘযং শরীনূধ্যায় নমঃ” 
সং গৃহাকে অর্ধা দিবেন । প্রীককফে় আর্চনার্থ 
উপাত হইয়। অগ্রে গুরুকে সেঝা করিবে। স্মতি 

মানতে বলিয়াছেন, 

পপি ন'পশ্যেত রাজানং ত্য গুরুম্ ॥” 
: ঝ্বঁজা। চিকিৎপক ও শুরুর সহিত রিকহস্তে 

লাখ কডিতে নাই । | 

/ভদপুপ্ত। অর্থাৎ ভিলক। সঙ্শ্রধায় ভেদে 
থা রচনা বিডিন। দশাঙগুল প্রমাণ উপ 
উন নবাঙ্ুল মধ্যম ও অষ্টানুল কনি্। 
) টিরাদিখার়ণ, দাক্ষণবাছতে জি বান 
ডঃ রি পর উন থাহুতে শঙ্খ বামবাহতে গা, 

্ দি পুমা চক্ধরিধ করিতে হা 4 

টন খঙ্গে, খা, সহাকে সপ পরাসধ, 
'ফাঠাছি, খারা. চর্ম বিধি. 

প1,2 , 2 

পল 
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/ ু লে অমাধলী) সর শু ন্ দর নি চূিক 
নিররি,. বিবার প্রজিপত্। নবমী) টি ও. | পুজী করিবে। ১5৭72 টা 

নী কাঠ যাস কজন: 
বিতর্নি স্বাদহং-কঠে খুকি মাঃ কান |. ঃ 

: থা ত্বং বত! বিফোনিতাং দিক .. . 

তথ! যাংকুকদেবেশি নিষ্তাং ধিকজনত্রিরা-॥ 
দানে ল! ধাডুরুদিষ্টে! লাসি মাঁং হয়িব্ীতে । 

ভক্কেভাশ্ সমন্তেত্যপ্ডেন মাল! নিগন্ভতে ॥*. 

এই প্রার্থনা মন্ত্র গাঠ করিয়া! মাঁলাধারণ 

করিবে। ৃ 

তুলসী আহরণ, তুলনীচয়ন। তত্র 
যথা | 

তুলসামৃতঙ্মাসি সদ! ত্বং ফেশবপ্রিয়!। 
কেশবাথে চিনানি ত্বাং বরদ! ভব শোভনে ॥. 

তবদঙ্গসভবৈঃ পত্ৈঃ পৃজয়ানি যথ| হরিম্। 
তথ।-কুরু পবিভ্রাঙ্গি ফল মলবিনাশিনি॥ 

যোক্ষৈকহেতোঃ ধরণী গ্রশন্তে 

বিষ্োোঃ সমন্তস্য গরোঃ প্রিয়েতি। 
আবাঁধনাখং বরমঞ্জরীকং 

লুমামি পত্রং তুলপি ক্ষমণ্য | 

এই মন্ত্র বলিয়া প্রণাম করতঃ দক্ষিণ হগ্ডে 

এক একটি পত্র ও মঞ্জরী চরণ করিবে। গাম না 

করিয়া! কখন তুলসীচয়ন করিতে নাই। শ্ৃতিশাগ্রে 
সংক্রাত্তি, অমাবস্যা, পুর্ণিম!। ঘাদশী ও রবিবার 
তুলসীচয়ন ধরা মিষেধ থাফিলেও হুরির্তৈর 
ফেবলযাজ ছাদশীতেই ভুলসীচয়ন ধরেন না 1... 
-বজ। পীঠ ও মগ্দিকক.সংসকায়বিধি হকি. 

বিগাঁসে দেখিধেন। : প্রাতঃককতা সমাপনাতে 

দেখগৃছে গাদন ফরতিঃ- তাগবতাক্ক: ১ রা 

হাটার দুদ” অনযামা সাব ধার. উরে 
জি, হি জায় (ররিঝেন 1 ৃ 



ক 

ও. পঙ্বিষধে 'এন্কাগনী নিতা। | ' 

সার। বলন/- আরগ। গন্ধ, পু, ধৃপ। দীপ, 

দৈবেস, *:ও-বঙ্গন। : পঞ্চাশৎ, উপচার যথা, 
হরিতক্কিরিল/সে়.একারশবিলামোক্ত ৬৪ উপচার 
হইতে মঙ্ললারতি। নীয়াজদ মঙানীরাজন। নৈবেদ্যা, 
পর্ণ, পরিধের/উত্তরীয়, দিব্যবন, তীর্থ নর্শালাধা রণ, 

কৌন্বহাদিক্যগ .ও. দুকুটাদি কয়েকটি-বাঁঘ দিলে 
৫৪ হইতে,পাছে। 

পঞ্চকাল পৃজা) অর্থাৎ অতি প্রতাষে, প্রাতঃ' 
কলে, মধ্যাহ্কে, সায়াহে ও রাত্রে শ্রীকফের পুজা 

ও আরতি গ্রস্থৃতি করিতে হয়। শ্রীমুস্্ির লক্ষণ 
বিংপ পরিচ্ছেদে বেখিবেন ॥ ১৩৩॥ 

(২৮৫ পা) “বৈষবলক্ষণ''*ভোজন ॥* 
১৩৪ পয়ায়ের ভাবার্থ। বৈষ্ব, শঙ্খ, 
জল, গন্ধ, পুষ্প ও ধুপাদির লক্ষণ হরি- 
ভক্তিবিলামে দেখিবেন ব। গুরুর নিকট 

জানিবেন। জপাদির বিধিও হরিভক্তি- 

বিলাসে দেখিবেন। গ্রন্থ বাছলা ভয়ে, 
উত হইল না | ১৩৪॥ 

(0২৮৫ পা) “অনিবেদ্য *** ভক্তির 

লভন ॥” এই ১৩ হইতে ১৩৭ .পয়ান 
পর্যন্ত দ্াবার্থ। অনিবেদ্য ত্যাগ হইতে 

ভাগবতঙ্াবণ পর্য্যন্ত বিষয়গুলির 'বিধি 
পুর্বে সঙ্ষেপে বল! হইয়াছে 
১ একশ দিত নিত্যাকর্প। সহকদি অশৌটে 

একাদগী 

৮ : বদ তেনে .ছিবিধা (বি. এবাগনী 
জারার পূর্া ও উরধিদধা ভেঙে স্িবিধা। |: প্রি, 

৫ পতি: ভিডিগণ রবির এক উদ উই রে 

দি মাস টা 

ছদশীর বৃদ্ধি, হয় না, উহাকে উদ্গীপনী য 

বদচি হইলে, : (উহাকে বাঞুলী মহাধাগী রি 

৮৪ ক 1 ৩ লও রীতি শু ঠা মিস ৯ ও 

ৃ কি 4 482 টক 
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এ ্ না 2584 ই সা ১০৫ টে 43 ১ ছু রঃ ০১ 
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- ০০০ জজ পপ হরর রা ভাদৃশ শপ হত 
গাদা, সঃ ' আচমনীর, মধুপর্ব, পুনযাচমনীর, র্. হি একারলী: আয় হয়। তবে তাহাকে প্রা. 

একাদনী বলে) নটেখ উহ! বিশ্বা 1, ধা, 
অর্থাৎ দশরীধিধা! একাদশী সকলেই পরিতাজাণ3, 

পুর্ধববিদ্ধা একাদশী আবার সঙন্দি্ধা, সংযুক্ত" ক 

সম্ধী্ঘ। ভেদে ভ্রিবিধ! | একাদলী যদি গুধ্যোগরের রঃ 

পুর্বে তিনদগু্যাপিনী হন, তবে উহ মন্দ 
হুইদও বযাপিনী হইলে সংযুক্ত । হুর্যেযদযর হইতে: 
আরঞ্ত করিয়া হষ্িদগুধাপিনী হইলে, ্্ 
একাদনী বল। হয় । ধর্মীকলাতিলাষী ব্যক্তি এই 

বিবিধ! দশমীবিষ্ধা একাদশীকেই ত্য।গ করেন)... 

এক|দশী বঞ্ধিত হইয়া, ছবাদগীর দিনে, খাদলী বর্ধি:: 
হইয়। অয়োদ?শীর দিনে, অথব অমাবস্য! ও পর্দা: 

বর্ষিত হুইর! প্রতিপদের দিনে গমন করিব: 

দ্শমীবেধহীন! সম্পণ। একাদসীকে আগ করি 

শান্ত উপদেশ দেন। একাদশী বর্ধিত হইয়! বানর: 

দিনে গমন ঝরিণে, সম্পূর্ণ একাদদীকে তা, 
করিস! দ্বাদশীতে একাদশী ব্রত কর! বর্তধ্য $,. 
ইহা শ্বার্ডেরাও অস্বীকার করেন না। অনয), 
তিথিমলের ন্যায় একাদশীর তিথিমল যে অর. 
নহে, তাহ। সর্ববাদিসন্থত। তিথি, কখন: কর 
বঠিদপ্ডের অধিক হইয়া পরদিনে গষন করে, রি 

এ পরদিনগাঙ্গিনী তিথিকে তিধিমণ বলা হয় 
ভিথিমল পর্বথ। পঠিত্যাজা হইলেও শা 
তিথির মল গ্রাহা। রা এ 

দবাদণী প্রভৃতির বৃদ্ধিতেও যে একাদশী ভাগে? 
বারস্থা আছে, তাহ] বল! হইতেছে। ধা একনেজী? রঃ 

বৃদ্ধি পাইয়া যদি পরদিন কিফিলার দৃটছপ গা রর 

৯ 
মি 

বলে]. ,একাদদুর বৃদ্ধি না! হইয়া ফেব: 

| এখান, রে ও ডে ফোগ হইলে 



৬৪ 

স্বাদধা। বলে। পুনব্বনথুনক্ষরযোগে  শুক্লুপক্ষের 

স্বাদশী জয়।নারী মহাগ্থাপশা হয়। শুরুগক্ষে অবণা 

নক্ষত্র যোগে বিজয্ধাগায়া৷ মহাঙাদশী হয়। পুষ্যা- 

যোগে গাপনাশিনী নায় মহাছছাদনী এবং রোহিণা 

যোগে জয়স্তীন।য়ী মহ।দ্বাধণী হয়। এই আঅষ্টমহা- 

হাদী উপপ্চিত হইলে শুগ্ক! একাদশী ত্যাগ করিয়! 

ছাদীতে উপবাদ কর্তব্য | তথ|হি ব্রঞ্গবৈবর্তে- 

শাদশোহক্টৌ সমাখ্যাতা যাঃ পুরাণাবচক্ষৈঃ | 

তাসামেকাপি চ হত হাস্ত পুণাং পুগাকৃতম্ ॥* 

দুধীগণ কতৃক পুরাণে যে অষ্টমহার্থাদশী 

বর্ণত আছে, তন্মপ্যে একটিমাহ ভাগ করিলেও 

সেই ত্যন্ত! দ্বা্শীবর্জনকারির পুর্বাঞ্জিত পুণ্য 

নষ্ট হয়। একাদশী বদ্ধিত হইয়। দ্বদশীর সাহত 

মিশ্রিত হইপে এ দাদশীমিএ] একাদশীতে উপবাস 

কর্তব্য । ঘানণী বৃদ্ধি বা অবুংন্ধর অপেক্ষা নাই। 

ঘাধশী বুদ্ধি না হইলে উন্ীপনা বিয়া, দ'দশী 

বৃদ্ধি হইলে একাদশীমিশ্র। হাদী একাদশী বলিয়া 

উপোষয। হইবেন | একাদশীর বুদ্ধি ন। হইয়া 

কেবল ত্বাপশীর বৃদ্ধ হইলে, একাধশীর পরবর্ঠিনণী 

ষইটণও[ক্সিকা থাধশী বাঞ্চুণী বশিয়। উপোষ্যা 

ইইবেন । তথাহি পন্মপুর!ণে 

শুরুগক্ষে তথ] কষে যদ] ভবাত বাঞ্ুলী। 

একা দশীদিনে তুক্ক। ছাদখা!ং কারয়েদুতম্॥ 

গুরু বা কৃষঃপক্ষে বার্জুলী হইলে একাদণাতে 

আহার কএম| দ্বাধশাতে ব্রত কাপতে হয়। ছ্বাদশার 

মল অগ্রাহা হইবে। এক দিবসে গ্রামে অগ্পমা্ত 

একাদশী, মধো ক্ষীণ! দ্বাদশ ও অন্তে অরয়োদশী 

হইলে, ব্রিম্পৃপা বণিয়া উপোধষ্যা হইবেন । ত্রয়ো- 

ঘুর ক্ষয় হইলে পক্ষবদ্ধিণী দ্বাদশাতে উপবাস না 

হইয়। এক|দশটতে উপবাস হইবে; কারণ, এ 

স্থলে স্বাদাতে উপবাস কারলে, নৃ'সংহচতুদ্দিশীর 

জঙ্গরোধে পারণের লোপ অথব!| পারণের অঙ্থু- 

রোধে চঙুদগ্ু্তের লোপ হইতে পরে । আর 

গুদ বা অগুদ্ধ যে কোন মাসের শুরুদ্বাদশীতে 

.. পুরা, অরগাদি যোগে জয়) বিজ 'গথী ও 

জীশ্লীচৈতগ্যচরিতামৃত। [ চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ | 

চাটি 

তখাত রঙ্গপুধাণেশল 

"তামুপোষা নরে! ঘোরে নরকে নৈব মজ্জতীত্যাদি |” 

ভয়ানায়ী দ্বাদণীতে উপপাঁন করিলে ভীষণ 

নরকে পতিত হয় না, ব্রঙ্গপুরাণোন্ত গদ্ধাদশাাঙ্থ 

] ৫ ূ মহাঘাদশীই উপোষ্য।। 

1 

[ণগাহার” ও “জয়ন্ত্যান্ত শিগাহার১* এবং “ছমা- 

পাপণাশনী 

মেকামুপোয্োব” ইতা।পি বচনে বিজয়া গ্রতৃতি 

দ্াদশাতেই উপবাস করিতে বলিলেন। পুনব্বন্ূ 

৫5তি নক্ষত্র কয্যোব় ঝ| সুধ্যোরয়ের পুর্ব হইতে 

প্রবৃত্ত হওয়! চাই। উহার! সু্ষ্যোদয়ের পর প্রবৃত্ত 

হইলে মহাতাধণা হইবে ন।। এ সকল নক্ষত্র 

যার হুর্য্যোদয়ের সময় হইতে প্রবৃত্ত হয়। ভবে 

দন্মান অপেক্ষায় অধিক বা সমান কিম্বা ন্যুন 

হছুলেও সহদ্ধা্শী হইবে। আর যি গুষোপয়ের 

পূর্বে গ্রনুত হয়, তবে দিনমানাপেক্ষা অধিক বা 

সমান হইলেই হইবে, নান হইলে হইবে না। 

গয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিশী স্থলে নুর্ধ্যান্ত 

পর্য্যন্ত, বিজয়া শ্থণে অন্ততঃ বেল! দেড় প্রহর 

রা ঘ্াণশ। থাক! চাই। ধেডগ্রহর পধ্যস্ 

দ্বাদশী না থাকিলে, এফ়োদশীর ক্ষয়ে চতুদিশীতে 

পারণ ঘটবে, চতুদ্দশীতে পারণ, কিন্তু কেহই 

শ্বীকার করেন না। উপবাম দিন তিথি ও নক্ষর 

বর্ধিত হইয়া পরদিনে গমন করিলে, 

আধিক্যে নক্ষধান্তে ছ্বাদশীর 

করিম] তির মধ্যেই; 

ূ 

(ভিথির 

গ্রথমপাদ তাগ 

আর নক্ষঞআাধাক্যে তি'থ 

ও নঙ্ষঙ্ উভয়েরই মধোই পারণ কারতে হবে; 

কারণ দ্বাদশী:ঙথির লজ্ঘণ নিষিদ্ধ। পারণদিনে 

ঘি দ্বাদশী না থাকে, এবং রোহিণী ও শ্রবণা- 

নক্ষত্র বৃদ্ধি পায়, তবে নক্ষত্র মধ্যেই; আর 

যদি পুনর্বন্থ ও পুধ্য। বুদ্ধি পায়, তবে মঙ্গত্রাস্তে 
পারণ কারতে হুইবে। 

পক্ষরুত্য বলিলেন । মাঁঅরুত্য অর্থাৎ 
অগ্রহায়ণ হইতে আরন্ত করিয় প্রাত্ি- 
মাসের মাশকুত্য সকল যথাবিধি পালন 
করিতে হইবে। হরিভক্কিবিলাসে অবি- 
শেষ দ্েখিবেন। | 



মধ্যণীল। ] 

যান্তন$০ত] শিবরত্ররত। ভগবগ্গ্রাতিগ অন্ত 

বৈষ্বগণ শিবরাতি ত্রঠ করেন। আয়েশা বিগ্ধ] 

»হুদদা বৈষ্ণবগণ ত্যাগ করেন, কখনই বিদ্ধাত্রত 

করেন না। কত আরামনণনা শস্ধা গ্রাহ্য 

ও পুর্ধবাধদ্ধা। ত্যাআয।) দ্ধ এক।দশাবওতঙ্গের 

সন্তাবন| খটিণে, পুর্ব,বঞ্জাও গ্রহ) হয়েশ। নু সহ 

চহুদ্দণ। শুদ্ধাহ আহ্যা। ভাদ্রৰঠ্যে জনাটনী। 

কেবল অষ্টমীতে উপবাম অপেক্ষা গো ত্থাধু হা 

অষ্টমীতে ডপবাম করিলে ফণ[তশয় ধ্ঃ।॥ এ 

পে।খণা যাদধ আদধগাঞ্ধে অঙ্টনাদ মাহ মংঝোগ 

শ্লোকের ও পয়ারের ভাখাথ। 

ূ ৃ | 

1 

শা ০৩ ০ আদি পপি শপ পি 

৩৪১ 

হইনে। পারণাঁদনে |তাথর বৃদ্ধিকমে আহনী 

থা(কণে, অষ্টমী ভিথর অস্তকে এবং নঙগবের বুদ্ধি 

কমে শক্ষত্র খাকিশে রোহিরীর অন্থে পর্ণ হইবে। 

কেহ কেহ খপেন, হতেহ যখন নঙগতএর অপ্ক্ষ। 

নই, তথন গাধণে নক্গতের অপেন্ছ। বেন 

[তথিঘটতও ব্রতে [তথিরই অপেক্ষা । উপবামাদনে 

অগমী ধাটদগ হইয়। পরধণে গণ করিলে ও 

৷ অল্পঞ্ষণহ থাকে) পরনের কতা কারঙ্ধে কছিতে 

পায়, অথবা রোঠ্ণানুঞ্শ অঞ্মীঠে সোমনার ঝা. 

বুধবারের পাভ হয়, কথা ভাধুশ এনা বাধ নামা 

শংযুতা। হয়) তাহা হহণেও মহন হয়| 

[কথ এ বরোহ্ণাপ প্রঠাতর মোখ ন। হহণেও 

কেবল আঠমাতেহ ভপবাম খাগণে। কারণ, 

ক্ষগুমীততে উপবাসই |খাধ) রো1হ্ণ্যাদির যোগ 

তকেখণ বোশঠখোধক। অগ্নীতে ডপবান ন। 

করণে, এত লোপ ঘটিয়। থাকে। 

মপুমী বদ্ধ] হহলে, সন্বথ। ত্য | 

সাম ঝ। বুধবারের যোগ হহগেও 

আষ্ুমীতে ডপণাপ ক৩৭) 

সহিত ঝ গু] অঠমী না গালে, নবমীতেও 

উপবাস হইবে। শুষ্ঠা অগ্নী পাহণে, সঙ্গ এদিন 

যোগ ইক বানা হউক এ দেহ ভপখাস 

ইছবে। যদ পৃদ্ধা অগ্রমী চখ্যোপয় হহত্ডে প্রবৃত্ত 

এ অই্মীঠে 

গোহণীর, 

গন্তমা বদ 

লতহে। 

ইইয়। বৃক্ধিক্রমে পর'ধণে গমন করে এবং পরাধনে 

য'দ অষ্টমী মুহুর্তের নুন বা অনুন কাল ব্যা!পয়! 

থাকে এবং ক্ষত ও বারের যোগ না হয়, তবে 

গৃর্বপিন উপণাল হইবে। পরদিন নক্ষত্র ও 
বারে যোগ হইলে পরদিন উপবাধ হইবে। 
শুন্ধাইমী ছই দিন হুইপে, যে দিন অদ্ধগান্রে 
রেধিনী পাইবে, দেই দিন উপবাস হইবে। দুই 
[দলই অর্দরাত্ধে য়োহিনী পাইলে পূর্বদিন, মা 

নধুমী।বন্ধ- 

উদ্ত [তিথমগ শেষ হয়) আঅতএণ ডউত্সবাঞ্ে 

শ[ণণের খিধ।ন হহম়াছে। এই মতে তিাখ ও 

গক্ষপ্র উভম্ের বুদ্ধ হইলেও উৎসবান্তে বা (৩৭ 

। স্তেই পারণ উক্ত হয়, উভয়ের আচগ্ক গাবণ উদ 

হম ণা। 

শণণথ'দশী মালকঙোর মধ্যে । মাসকত্য 

সলম!সে হয় না। অতএব শুদ্ধ ভাদ্রের শুরু হাদশা 

| শরধণানক্ষহসুক্ক। হইলে শণগন্ধারশী বলে। শ্রাবণ 

! দ্বাদশ উপহ্ত হহগোে এবং উহ! অহছ।দশীপক্ষণ- 

যুগ্ধা ন। হইলে, কেহ কেহ সমথপক্ষে একাদশী 

৪ ছা্শী এই ছুটি ও অসমথপক্ষে কেবল 

৷ ছবাদশীতে উপবাসের বাবস্থা কাগিয়া খাকেন। শুদ্ধ 

বৈষ্বগণ বস্তু তাহ। শ্বীকার করেন না। গ্বাঙছারা 

বলেন, শ্রবণাথদপীও যখন মহ্থা্থাদশীগক্সণনুক্। 

না হইণে ভপোধা। হ্য়েন না এবং মতাঙ্। শা 

উপাস্থত হহুলে, যখন একাদশী ত্যাগ কগিয।ও 

মহাগ্রাদশীতেই উপবাস করিতে হস, তখন শ্রবণ 

দাদনী্েও 'তাহ।ই না| হইবে কেন? স্বাদশীতে 

শ্বণার যোগ ন! ইয়া কফেণল একাদশীতেঃ 

যদি উহার যোগ হর, বে একাদশীতে উপবাসী 

থাকিয়। থাদশীতে পারণ করিতে হহবে) ইহাকে 

শ্রবটণকাদশী বলে। কিন্তু এ শ্রবণাধুক্। একাদশী র 
রাঞ্জি গ্রহৃতি কোন সময়েও যাদ হ্বাদশীর সত 

শবণ।র যোগ ন| হয়, তবেই উক্ত যে!গ দিবলকে 

আবণৈকাদশী বলে। আন্যথ! এ. যোগদিবলের 
পাইপে পরদিন উপবান হুইবে। যদি পূর্বাধিন | উপবাসকে : শ্রণৈকাদনী উপবাস না ০ 
দোধ.ব। বুধবার যোগ হয়, তবে পুর্কদিন উপহাস 

৯০৮ ১ এ৯ 

| 
'বকুশুঙ্খলযোগের উপবাল বলা হইবে). 128 



৩০২ শ্ীস্ত্রীচেতন্যচরিতাঁমুত। | চতুর্নিংশ পরিচ্ছেদ । 
এ 

সহ াতারপাহরগহাওঠা 

একাদশী, ছাদণী ও শ্রথণা। একদিনে হইলে, এ ূ হুইবে। বামনব্রতে উপবামের বিধান নাই, কেবল 

যোগদিবসকে বিঞুখুখঘলযোগ বলে। বিষ্ুশৃঙ্থল | উৎসবই কর্তণ্য। শ্রবণদধশী কিছ! সাথান্ত বিযু- 

উপস্থিত হইলে, উহার বিশেষত্ব হে বৈষ্বগণ ৰ শৃঙ্খলে বিদ্ধা ত্যাগ কর্তব্া। বিশেষ পিফুশুখলে 

এ দিনই উপবাস করেন। খিঞচুশ্ঙ্খণযোগ ছুই | নিদ্ধা ত্যাগ অসম্তন) কারণ উহাকে শিয়া! বলে 

গ্রকার। একাদণীর মচিত শ্রবণম্পু্ু দাদশীর ; কাঙ্িকমাসের দীপান্বিতা অমাবস্ত/র পর 

যোগে সামান্ত এবং শবণস্পৃষ্ একা দশা ও অব্ণশ্পৃষ্ট ূ শুরু প্রতিগদ্দের নাম দািপ্রতিগৎ। উহ পরবিদা 

্বাদশীর পরম্গর যে|গে ধিশেষ। উভয়এই যোগ- । ত্যাঙ্গা ও পুর্নবিদ্ধাই গ্রাহ্য! ধীদিণ গে! ও 

[দিনই উপেষ্য। পরদিন মহাদাদশী ন। পটিলে, | গোপদ্ধনাদি পুর্গা করিতে হয়। 

পুর্বাদিন শ্রপণানক্ষত্রের যোগ হউক বান] হউক রামযাত||-যে দিন গ্রাণোষে মুহূর্থের অনুন 
পুর্বদিশই উপোধা। হইবেন । করণ, পুর্বাদিণ ; পৃর্ণিমা হইবে, পেই দিনই রাস আরন্ত হইবে। 
শরবণার সোগে বিষুশৃঙ্থন হইলে বিষুশৃঙ্ঘল বলিয়! | দুই দিনে প্রদোষে মুহর্ভের অন্ন পৃর্ণমা হইলে 

এবং বিশৃঙ্খল না হইলে আণণৈকাদশী বলিয়! | পবদিন, না হঈটলে পুপদিন রামারস্ত হইবে। 

উপোষ্া। হইবেন) আর পুর্বদিন যদি শ্রণণার কেহ বেন) মে দিন রাঞানামী পুৃর্ণিমা, 

মোগ ও মহাদাদশী ন! হয়ঃ তবে একাদশীর | সেই ধিনই রাদাপপ্ত কর্তব্য। পুণিন| ছিবধা। 

অত্যাঙা-্্ হেতু একাদনা ধলয়াই উপোষা। হন। | অন্থুমতি 9 বাকা। থে পুরিমায় সুণ্যানস্তের পুরে 

বুধনারে বিসুশুঙ্ঘলযোগ হইলে, উতাকে দেব- কলাহীন চপ্রেব উদয় হয়, ভাহাঁকে অনুমূতি বলে। 

ছুন্ুর্ভিযোগ বসে। উতন্ত যোগের অধিকতর ৰ বে পুর্ণমায় সূর্যাস্তের গর পুচান্র উদয় হয়, 

মাহাক্ময। মহাছাপণী হইলে উপবাসদিনে বৃদ্ধি | তাহাকে রাকা বনে। যেদিন আপরাহ-তিমুকর- 

বশতঃ তিথি ও নক্ষত্রের পরদিনে গমন হইণে ৰ ব্যাপিনা পুথিম। হয, দেই ধিন রাকা পুিমা ! 

ৃ 
নক্গরান্থে তিণিমপেই পারণ কবিতে হুইবে। 

লক্ষতের আধক্যে বা মাম্েও তিথি তাজা হইবে 

নাঁ। তিথির অভাব হইলে ত্রয়োদশাতে পাপণ ; ভিন খুহুষ্ট বা ছয় দণ্ড। অতএব দিব! আগা 

হইবে। দণ্ডের পর ঘদি ছম দণ্ড পুরি থাকে, তবে 

সামন্ত বিষ্ুণৃঙ্খলগ্থলে তিথি ও নক্ষত্র | তাহাকে রাকা বলে। কাঞণ এী দিনেই পুর্ণচঞ্জের 

উ্তষের গদিনগমনে হিথ্যা'ধক্যে নক্ষত্রাপ্তে | উদয় হয়। 

এবং নক্ষপ্রাধিকো বা তিথি ও নক্ষত্র সমান কেহ বলেন, যে দিন 'অভিনিত্মময় অর্থাৎ 

হইগেও দাদণী অতিরূদ দোধাপহ বলয় ঘ্বাদশী- | দিবসের অষ্টম মুহূর্ত খা মগ্যাহ্ুখ্যপিশ] পশম 

ভিথিমধ্যেই পারণ হইবে ।  তিখি ও নক্ষত্র | সেই দিণই রাসারন্ত কর্তব্য । 

উভয্নের রাশ্রি পর্যান্ত বা।প্রিতে, রাত্রিগারণ নিষিগ্থ কেহ বলেন, রাসযাত্রাতেগ পুর্ববিদ্ধা পুর্ণিম। 

বলিয়া! দিবাভাগে যথাকালেই পারণ হইবে। | বর্জনীয়া। বস্ততঃ রাকা পুর্ণমার গুণাধায়কর 

বিশেষ বিষুশৃর্খপন্থলে দ্বপশীতে উপবাদ ও | হেতু এবং অধৃলকত হেতু অপর মণ আনাদরণীয়। 

ব্রয়োদশীতে পারণ হইবে | এ স্থলে দাদশীর | এই সবের বিদ্ধা হযাগ ইত্যাদি অর্থাৎ একাদশী, 

ক্ষয় হয় বলিয়াই, প্রয়োদ্শীতে পারণ বিধান | রামনবী, জন্মা্মী ও নৃসিংহটতুর্দীশী প্রভাত 
জানিবেম। শ্রাণদ্বাদশীর উপবধগিনে এবং | বরতের শুদ্ধ! ভাথই গ্রাহ্য, পুর্বববিদ্ধা ত্যাঙ্যা, 

খিঝুশৃখণ হইলে পারণ দিনেই বামনদেবের উতনব ! ভবিষ্যপুর!গে উক্ত হইয়াছে 

। দিনগানণকে পাচ ভাগ কাযা ভাহার চঠুর্ঘ 

ভাগকে অপরাহ্ত বলে। অপরা্ছের গরিম।ণ 

শামি 

সপ 



সধ্যগণ| | ) 

এ৭ং জেনি বাক্যান বিদারতপরাণি তু। 

আকবঞ্তপাএরধ।নণোৰ শুকুমায়। কুঠানি বা ॥ 

ইথপঃ জন্মাষ্টম্যদি অভাগ্াণ ন বৈঝবৈ2 | 

খন্ধেবছঃভ কাধ্যাণ তদৃগ দোষগণাশয়াহ 0৮ 

(বগ্দেগবামের প্রত যে মঠ বচন আছে, 

তত্সমন্তই অবৈষ্ণিষয়ক বা শুক্রমসাকম্িত 

পানণিণেন। এনপ জন্মা্টমাণ ব্রন বিদ্ধী- 

(দনে কর। বৈঝবগণের অকর্তণা, কধিলে পুব্বে। 

মঙাদে|যসকন উপাস্থত হয়। উপণামাধ ভরত 

নবুৃভরূপ কম্ম। একাবশাাদ পুত নিত্যাকম্ম। 

যাহ! আচরণ না কাংলে গ্রঠাবায় হয়, তাহ! 

পিতা ও মুখা; ইহ! সাধারণ শিয়ম। যাহাঠে 

বণ ।যুণবপ ফল ধিনেয লাভ হয়, হাচ নিত্য 
৬৮৬ 

ও মুখা 7 ইহা অমাধাবণ নিয়ম অথবা যাহ! 

অচরণ ক্লে ভগবঞ্ঠন্ছি লাভ শমু তাহাই 

মুখাতর । ততএব একাদখ।পণি এত আচরণ না 

করিলে গ্রশ্থাণানধ এবং গ্রাচবণে ভন্তিলাহ হেড 

উহ! পকশ লোরের পক্ষে মুখ্য হব ৪ শিউ) শিষসে 

বশ আচগণীয়।, ০৩৫১ ১৭। 
লী 5 

শলেকের ও পয়ারের ভাবার্থ। 
সপ ্প্পাাাপশশীশাা পিপিপি 

৩৬৩ 

(২৮৫ প।) “পর্বান্র *** লিখিয়। ॥* 

এই ১৩৮ ও ১৩৯ পয়ারের ভাবার্থ। 

জীমুক্তিশিদ্জাণ ও বিষুঃমন্দির ঘিষ্্মাণ- 
১ 

পিপি হরিভঞ্তিবিলমে ১৮ ও ২০ বিলামে 

দেখিবেন। 

মহা প্রহর কাঁছলেন) সনাতন, নৈষ্ণবগণের 

আচর্ণীর কর্তব্য ও অক্রধ্য সামান্থ সদ1ঢা? 

নক্ষগেপে বলিলাম $ ভুমি ইহাকে বিস্তার করিয়! 

পাথবে | নিজপ-থ আর্থৎ জচৈতন্টচন্দো দয় 

নাটকে গনাতনে শ্রসাদ,। সনাতনের প্রত 

মহাগ্রতুর উপরেন পধানবূপ কপা ॥ ১০৮১5৯ ॥ 

(২৮৫ পা) গৌড়েশ্রম্যেত্যাদি ) 

হ্োরকের তাঙ্াধয শোকর্থে কাশ 

গাছ । কর্ণপুর আনাতিনের প্রতি মহা- 

চন, 2গাপদ শিচগাএশে মাহ লিখিযা- 

চছেণ, তাহ এই ।ক ॥ ৯৪1৯৫ ॥ 

[তত ১৬৭-শ পরিত্ডেদ গবে|বিশী ইস 

পর্চবিংশ পরিচ্ছেদ । 

৯ 

(২৮৭ প1) "্বৈষঃবীতি।” স্োকের | 
তাৎপর্য গ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

গ্রন্থকার পরিচ্ছেদোত্ বিষয় ক্লোকার্ে 
বললেন ॥১॥ 

(২৮৭ প1) “জয় জয় .*. নিবেদন ॥" 
এই ১ম হইতে ৩য় পয়র পর্যযশু ভাবার্থ 
খরল। এইমত, পুর্বপরিচ্ছেদোঞ্কণে। 

৫৭ 

তরে, মনাভশকে। পুলে লিখিয়|ছি। 

আদির সপ্তম বলিয়াছি। ইহ, এই 

পরিচ্ছেদে। শেখর, চত্দ্রনেখর ॥ ১-৩॥ 

(২৮৭ পা) ভক্ত 2খ-'মন কাণ ॥৮ 

এই ৪ হ£ত ৭ পয়র "পর্যন্ত 'ভাবার্থ 

হেণকালে। থে নময় মভাগভ 

মন/|নির যন ফিরীইন্ডে মনে কবিলেন 

গরল | 



58 শ্ীশ্লীচৈতম্যচরিতাম্বত। [ পঞ্চবিংশ পরিচ্ছে। 

পপ সেই সময়ে । বিএ, মহারা রী ব্রাহ্ষণ |) স্ভাৎপর্যয শ্লোকার্ধে প্রকাশ আছে। 

পর্চতজাখালে, আদির সগ্তমে ॥ ৪-৭॥ 1 আীরিষদেহলে যে মায়িক বলা মহাপাপ 

(২৮৮ পা) "সুত্র ** মুক্তি হয় ॥৮ ১ এবং জ্ীরষদেহ ময়িক নহে। ততগ্রমা৭ 

ই ৮ ও ৯ পয়ারের ভাবার্থ নরল। | এই খ্োক ৮৭৮ । 

শা[ঢার্যা, শঙ্করাচার্যয। স্ুখদার্থ, মরলার্থ /। (২৮৯ প1) “তানহমিতি। শোকের 

ব! মন্দেভ নিরসন অর্থ ॥ ৮1৯ || (তাৎপর্য ক্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 

(২৮৮ পা) “শ্রেরঃ সৃজিমিতি 1 শ্রীরুফদেগকে যাহারা মারিক বলে, 

শোকের টীক!। ও বালা মধ্যের ২৫ প্তাহাদের কি গত হয়, তাহা প্রমাণ 

পুষ্ঠায় দেখুন । “ভক্তি বিনু” পরাণ | করিলেন ॥ ৯॥ 

গামাণ শ্লে।ক ॥ ২1 (২৮৯ পা) “শ্িত্রে পরিণাম 

গন্যরীতে ॥৮ এই ১২ হইতে ১৫ পয়ার 

পর্য্যন্ত ভাবার সরল । পরমার্থ বিচার 

ইত্যাদি অর্থ।ত কোথায় জীরুস্ণের রুপা! 

পাইয়া অংগাঁর তরিব, ভীরুষের চিদানন্দ 

দেহের শিচার করিব; তানা হইয়। 

শীরুধযাদেহকে মায়িক বলিমা বিবাদ 

করতঃ অপরাধে মজিশ | নেঈ, প্রক।শা- 

০ শসা পা স্পা 

(২৮৮ পা) “যেইন্টে ইতি। শ্লোকের 

টিকা ও বাঙ্গঘ। মধ্যের ২৩৬ পুষ্ঠায় 

দেখুম। “ভঞ্তিবিনধ” পয়ার প্রমাণ 

হোক ॥ ৩ ॥ 

(২৮৮ পা) এব্রন্ধা শব্দে তউগহান ) 

১০ পয়।বের ভাবার মরল। তাতে, 

নবিশের ভগবানে। হান, নছ। তাহা, 

চিচ্ছক্তি ॥ ১০ ॥ 

পাপা শি 

২ পাপা পাপা পিশ পাপে স্পা স্পলাা পিপি পা শিস্পিশিসা শিস 

চে 

নন্দেব শিষা । তাতে, 'গদ্বেতবা 

পনের চেষ্ট। থাক।য়। আম্টণীতে, 

শাপগ্কারে 1১২১৫ ॥ 

(২৮৮ গা) “হ্কাদিশ্েতি । শোকের 

টীকা ও নাঙগল। খপ্যের ১৮১ পৃষ্ঠায় 

(দখুন। “তি পুরাণ” পয়।র প্রমাণ 
শোক ॥ ৪ ॥ এই ১৬ হইতে ১৯ পয়ার পর্যন্ত ভাবার্থ 

(২৮৮ পা) শাতঃ পরমিতি।” | নবল। আভুএব, ভগপত্তা স্বীকার করিলে 

শ্লোকের তাৎপর্য শ্রোকার্থে প্রকাশ | অদ্বৈত স্থাপন করা যায় না বলিয়া। 

আছে। ভ্রীরুষ্। যে চ্দানন্দময়। তা। র 

(২৯০ গ1) “ভগবান ১ অভ্াযামাণি 0৮ 

৮০ শীপপিশী শিশ্ন পিস তি শা শী শী শ্পিঁি াঁশা্টিশিশিিটি শা 
৮ সি * স্ 

। যেই গ্রন্থুকর্তা চে ইত।দি অর্থাৎ যে 

এই শ্লে!কে গশাণ করিলেন ॥ ৫ ॥ মে গ্রন্থকণ্ভী যে যে গ্রন্থ করিয়াছেন, 

(২৮৯৭ ) “দ্ইং আগতমিতি ।৮ | মেই খেই গ্রঙ্থের গ্রন্থকর্তী নিজমত 

শাকের তাত্পর্যা শ্রোকার্থে প্রকাশ | খাপন করিতে চেষ্টা করায় ; শাস্ত্রের 

আছে। “চিদানন্দনিগ্রহ ক্ুষ্ণ প্রমাণ | মহঞজ অর্থ বুঝা যায় না। ইহার কারণ 
শ্লোক ৬॥ বলিতেছেন, “মীমাংসক*ইত্যাদি॥১৬ ১৯ । 

( ২৮৯ প1 ) “তদ্বা ইদমিতি” এবং (২৯, পা) “তর্কোপ্রতিষ্ঠ” ইতি । 

“অবজানন্তীতি।” এই ছুই শেরকের ! প্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ১৭৬ 
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ৃষ্ঠ]য় দেখুন। মহাজন" পয়ার প্রমাণ 

শ্লোক ॥ ১০ ॥ 

(২৯০ পা) “জীরুষ্চৈতগ্য ১১. ৭, 

ক্ষম|ইল |” এই ২০ হঈতে ২৫ পয়াত 

গর্যান্ত ভাঁবার্থ সরল। 

'আর্থ।ৎ 

এ সন রৃত্তান্ত 

'আচার্ষের আগ্রহ 

হইতে “মেই ততবার” এই পয়ার পধাস্ত 

গুকাশানন্দের কথ! শুনিয়া । ঘেইঈ, 

শিপ, মহারাধ়ী ব্রাঙ্গণ। প্রভু কহে 

ইত্যাদি পয়ারোক্ত মহাগভূর বাকাগ্চলি 

দৈন্যপ্চক | ভিহো কতে, এাবাশানন্দ 
বলিলেন ॥ ২০ ২৫1 

এই পয়র 

১৫ 

শ্লোকের ও পয়ীরের ভাবাথ। 

চু 

র্ 

6২১০ পা) "জীবন্ুক্তেতি 1৮ ক্লোোকেল 

তাত্পর্ম্য শোকে 

মচাগভুর শিমা।ম 

তশরাধ হঙঈযছে; 

গক1শ 

গাব |শাশন্দেন 

তহ। এট শ্লোক: 

যে 

প্রারা প্রমাণ হবিলেন ॥ ১২ ॥ 

২৯১ পা) গ্ন টপ ভাগনত* ইতি। 

21সর তাৎপধষা শোকার্থে গ্কাশ 

আছে। “তামার চবণশ্শরশি পয়ান | 

গামাণ ্রাক ॥১৩॥ 

(২৯১ পা) গাড় কে তে 
এই ২২ পয়রের ভাবর্থ মরল | গপরাধ- 

চিহ্ন, অপর।ধের রর ॥ ২১ 

(২৯১ পা) “যন্ছ্িতি। শ্োকেপ 
টীকা ও বাঙ্গলা মপোর ১৮১ পুষ্ঠায় 

গণন ॥+ 

দেখুন। “জীবে বিষুঃবুদ্ধি* পয়ার প্রমাণ 
ধ্োক ॥ ১৪ ॥ 

(২৯১ পা) এমুক্তাবামগীতি |” 
শ্লোকের ঠীকা ও বাঙলা মধ্যের ১৯ 

পৃষ্ঠ।য় দেখুন। শ্রীকুষ্দাম যে নকলের 
পু, তাহা এমাণ করিলেন ॥ ১৫ ॥ 

আছড়ে 1 

। এই ৩২ প্নারের ভাবাখ। 

ূ 

| 
| 

র 
ূ 

ূ 
ৃ 

| 

৪ | 

৩৯৫ 

(২৯১ পা) “আতহুং শ্রিয়গিতি। 
শোকের চীকা ও বাগলা মাধ্যর ১৫৪ 

পুষ্ঠায় দেখুন | গনর্বানশ হয় পয়ার 

প্রমাণ লোক ॥ ১৬ ॥ 

(২৯১ প1) নৈষ।মিত্তি ।* 

নাল! আপোর ২৪, ষ্টার 
এবে তোমার পর পয়ার 

প্রমাণ লোক ॥১৭॥ 

হাকের 

৮1 ৬ 

দেখুন | 

(২৯১ পা) “এবে ত্তে।ম।র *** হয় 

আন 0 এই ২৮ হইতে ৩১ পয়।র পয্যস্ত 

ভাব অরল। তাহাই, নিম্দ্রম।পব” 

মন্দিরে । অতিত তুচ্ছজ্ঞান, অত্যসজ্ঞান। 

গ[মি জীব অতি তুচ্ছজ্ঞ[ন ইত্য।দি বাক্য 
মহ1গতূগ দেন্যে।কি। আপন শুত্রের 
৫) দি আ।ৎ বেদ শত্রার্থ ভাগবত 

প ত্র ২৮-৩১ ॥ 

(২৯১ পা) তৈল ॥” 

৩ণপের যে 

অর্থ তাহ থায়ঞাতে উক্ত হইয়াছে। 

গয়ঞজীর অর্থ চতুঃালাবী ভাগবতে 

। পিশেষকূপে উপ্ত হইয়।ছে। 
সধ|রণের অধগতির আন্ত 

গ্রণর ও গায় হর টাকা প্রদত্ত হইল। 

গ্রণবাথ যথ1, ও'মতি অকার-উকার-মকারা- 

| ঘকোহ়্ং শব: অবতি ইতি ওম্, অবধ।তো মন 

গ্রতায়ে কতে তসা।তোদোপহ গণঃ ইতি শুন্রেপ 

গমিতি শব্দস্য সিদ্ধিঃ | অবধাতু রক্ষণে ইচ্ছোৎ- 

প|দনে গো ম্পৃহায়াং প্রবেশে তপ্ত ৷ শোভাাং 

শবণে ব্যালট আলিঙ্গনে প্রথমে সঙ্জায।ং বৃদ্ধ 
গ্রহণে বধে সামর্ধ্যে অবগমে কারণে চ। অত্র. 

আঅকারো বৈ সর্মাব।ক্ ইতি শ্রতেঃ 7) অকারে 

ভগবদ্ধচকঃ:। আক্ষরাপামকারোহন্মি ইতি গীতা 

গাছ। অফারে খৈ বিকুিতি আত । সর্ববাচক- 

এণপের 

বেদ ধতিপাদ্য 
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কারশানবাভিপ'নাহ সর্না16াকাপণম্বেতি কারণ" 

বাচকোহরমকাগ | তেন কাবণত্হোণযুক্কাত 

জনশ দল বৃ কতজোগধুজ্ত। দয়াণাহিসগা দয় 

ভাপ গনবোণলক্ন্থে । উকারে 

উ একো ইত্যম্মৎ [কপ। 

লব +। 

উড অগুকম্পা] কা 

বিদ্বয়জনকশ্মুকা। আীগণতপ্রিয়া ও ধিক 

অঞ বুক্া। রাধস-শিদ্ধো নিপাদনে পাকে 
মাধনে ন্যাপ্টো চোষে অসুমায়।গ, রাধদ।াতো 

অনাগন্থটাপ, রাধা । 

বিভুতি গোলোকগ্ক পুরো ত্তমাদ্াঙগ স্ববূপা শক্ত, 

প্রপান গোপিকা এবুনভানুসু 5 উকারঃ শনবাচ্য। 

গৃছ্যতে। "অক1বেশেঢাতে কুঞ্চঃ মর্ধলে। কৈ ক- 

নায়কঃ। উকারেণেচ্যতে গাধা মক।গ2 জীন, 

বাচকঃ॥” ইতি পাননংহিতাস।ং প্রণবার্থক প্রতি 

প|দিওঃ | উ ইতি অবপারণবাচকে| ব1। তদেবাগি- 

শ্ুদ্(ঘুস্টতচন্দ্রমা ইতি এবাকারহ্য স্থানে উকাপস্য 

বিনগয়! রমণীয়দ্হত্বেন!- 

গ্রয়োগাৎ পীর ধ1ম5 52 হীরুধ। এব গ্রাতগাগ্ঘতত | 

মকারে!। জীবপাচঃ। পঞ্চবশাগরে মকারঃ 

চউব্বিংখতি চা ঘর এরপানাক্থাতারতুং জাবাস্মণ- 

মাহ। মণ হাববোপনে, ইঠাস্মাহধ কিপ, গ্রা্ায়ে 

কাত সকাল শিষ্পনঃ | মকারম্য জানম্বরূগত্ং 

ভন গুণবততর্গ্থত | ভদেণমর্থঃ, মকারব।চ্যো জীনঃ, | 

অফার-উকারাখাম়। ভীরাপারুষগার আস্মানং 

মমপপয়ৎ ৷ আনব আবালোকরে!লুপুটতুথীকপদম্। 

তপ! চ এতিঃ, বুঙ্গণে তা মহগে ওমিঙ্যাজ্স।নং 

যু্সীত। মেতু 'প্রথমান্তমকারং কৃত্ব। মকারসামা- 

পধিকরণোন জীণবঙ্গয়োরৈফ্াং ব্ণয়স্তি তে তরাস্থাঃ 

আিশহবিকোধং জানস্ছেইপি ন জানস্তোব। 

পঞ্চজারে চিবং গ্রণবাথে বর্ণিত, প্ঝাকারেণোচাতে 

স্ধুঃ দর্বাপাকেন্বরেশ্বরঃ। উকাজেণোচাতে লক্ষীঃ 

কারো জাববাচক£ ॥* 

আস্যার্থ- আকার, উকার ও মকারায্মক শব্ধ 

তাঁণব। আপধাতুর উত্তর খন্ গ্রতায় করিলে ওম্ 

প্র পিক হয়। অব ধাতুর অর্থ যথা,--রক্ষণ, 

ইচ্ছোৎপাদন, প্রাণি, জ্ঞান স্পৃহা, প্রবেশ, তৃঝি, 

সি 

শ্রীহ্টীচৈতন্যচরিতামবত। 

! 
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পপ শপ পা পিস পিস ০৮ সাশিশীশিসি পপ শশী স্পা পাপী লাল 

পেপসি শীস্পশাীশীশি শী 

[ পঞ্চনিংশ পরচ্ছেদ। 

শোভ।, শ্রবণ, ব্যাপ্রি, আলিঙ্গন, প্রার্থনা, সন্ত) 

নৃ্ধী, গ্রহণ, বর্ঘ, সামর্থ, অবগম ও কারণ। 

আকাে! বৈ সর্বাবাক্ এই আতি গ্রমাণে, অকার 

। হ্রীভগবানের বাচক। গীহায় শ্রীক্ণ বলিয়াছেন, 
ভার সকলের মধ্যে আমি অকার। বিঝুই 

হকার ইহ] প্রতি বলেন। অকার অন্ববাচকের 

কারণ । বেদাধি সকল শান্ের বাচা এবং সর্ধ- 

কারণ শ্রীকুষ্ষের বাঁচক অকার 7; এই হেতু জ্ঞান, 

শণ্য[বি, দা, বাংসল্যাদি গুণ উপলক্ষেত হয়। 

উকার লক্মীবাচক। উ শব্দের উত্তর কিগ 

প্রত্যয় । উকারের শর্থ অন্ত কল্পঘুক্তা বিস্মজন ক 

শরক্িপিশিই্ট ভীরধ্গগ্রম। জরাধা। বারন 

অ+ আপ. পরঠ্যয় দর! রাধপদ সিদ্ধ। বাধ, 

পাতব অর্থ সা, নিদ্পাধশ, পাক, সাধন, ব্যাপ্তি, 

হুই, অনুম। রমনেচ্ছ। ছার রনণীয়দেহত্বন্মপে 

মবিটিপি। গোগোকছ ভীকঞ্জের জন্ধাঙ্গস্ববূগ। 

শ্িপধানাগোগ। বুধভাঙ্ু নন্দিনী আগাপাই 
উকার এখের বাচা) ইহ প্রতঠিপন হইল। 

পদ্মনংঠিতাষ গ্রণণের অর্থ গ্রাঠপাদণ করিয়াছেন, 

নব্বলোকের একমাত্র নায়ক হীরুষ্চ অকার শবে, 

জীরাধ! উক্ত এন্দে এবং জীব মকার শবে কথিত 

হয়। অখনা, উকার 'অবধারণ বাচক। অকার 

নে উকার প্রয়োগ হেতু শীর।দার মহিত শ্রী 

এপ অর্থ প্রতিপম হইঠেছে। মকার জীববাচক। 

বাপ্তনবর্ণের পঞ্চবংশাক্ষর মকারের অর্থ চত্ু" 

বংশতিত্বশ্রক গ্রাধানের অতিরিজ জীবাম্ম। 

মন4কিপ, গ্রহ্যয়ে মকার শর্ষ নিষ্পগ্ন হয়। 

মন্ ধাতুর অর্থ অববোধন। মকারের জানস্বরূপত 
ও জ্জানগুণকত্ব অর্থের প্রাপ্তি হইতেছে। স্থতরাং 

মকারবচা জীণ। মকার অর্থাৎ জীব অকার 

এবং উকার নামক শ্রীরাধ!কষে। আজ্মনিব্দেণ 

করিবেন; ইহাই প্রণবের অর্থ । অতথব অকার 
উকার অর্থাৎ শ্ীরাধারুষ। সন্বদ্বতত্ব। আতল্ম" . 

নিব্দেনটি অভিধেয় তথ প্রতিপন্ন হইল। এরতিত্ত। 
বলেন, জীব ব্রন্মে আত্মাকে যোজনা করিবেন /৭৩ 
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ধাহার! সামানাধিকরণা দ্বারা বদ্ধ ও জীবের) যখেখৈষ বণুষ্ত চন লঙাঃ 
অভেদত্ব বর্ণ! করেন, তাহারা ভ্রাস্ত। 

গ|য়ত্রীর টাক!_-ভতি ইতি ভুঃ। এ সন্তয়াং 

প্রাপ্ত ব্যাপ্টোৌ শুদ্ধ চিন্তনে মিশউণে চ। ভু 

ইত/ম্মাৎ [কিপও আীহরেনারায়ণর্য বাচক:। 

| ভু'রতি বাপি, ভূরিতি বিষুব্যাপকঃ। ভুরৈশধ্য- 
বাচকঃ। ভবতীতি ভুবঃ ভুবপোকঃ। ভব হি 

বাযুরাত শ্রাতেঃ। ছুবো বীর্ধাং নিক্মপিতম্। জুবঃ। 
আঃ গৃহাতে | সুবরিত্যাপিতো আতেঃ, অগবীশ্বরঃ। 
(মহঃ মহলেোকে। মহঃ) পুজায়।ং দীপ্তো বুদ্ধে 
গুনে চ। মহস্ ইত্যম্মাপর প্রতায়ঃ, শ্রীকধঃ১হ2| 
মহ ইতি চন্দ্রমা ইতি শ্তেঃ | মইঃ গরত যশঃ। 
জনঃ জনলোকে । জন জণনে, ইঠ্যান্মাদ১। 

জায়তে ইত জন জগতকর্ত। শ/$৭৭:1 পুর্বে হি 
'জ[তঃ সঃ উ গঞ্জে অন্থঃ সবিজায়মনঃ ম। জানথা- 

সানঃ) ইতি এতে: | জনঃ পৈবাগ/ম্। তগঃ তপ- 
লোকে। তণ দাহে এখবধে৮, হাত স্মাদত৭্ গ্রন্ায়ে 
কতে [নস্পনোহমং শবঃ, ভগবদাচক: সর্জৈশব্য- 
যুক্তঃ শীষ এব । মনা জ্ঞানময়ং তগ হাতি এত, 
তপজ্জনম্। সে সাধবে হিম ইতি সত্য, 
ভক্তবৎসলঃ সব্ধ(প্তধ!মী শ্ীমন্মারায়ণঃ। সঙামিহি 
সতালেকে চ। সাবিজা। বিশ্বামররপাষঃ গায় ত্রী- 

ছন্দ; সবিতা দেবতা ভগনদ্রাক্ত প্রাপুণে জগে 

[বঝিনিয়োগঃ | বেবস্য চেতনাচেতনা শক জগৎ- 

ক্রীড়ায়াং গে!দম।নম্য নিরঠপয়কাগ্িযুক্রমা 

ণিরতশযস্ত তিযু কস্য শীধৃন্দাবনবিহারপঞ্চমা 
শ্রীরাস কীড়ায়াং মোদমানসা গোপীনাং মিনার, 
কপ্য। দিপাতোঃ পচাদ্যচ, | সশিঙুঃ সকণঞজগং- 
অষ্ট শীকষণদ্য। ুধাতোরচ, প্রতাঃ। বরেণ্ং 
সব্বৈঃ তগবষৈঃ প্রার্থনীষম্। বুধাতোরেণা 
প্রত্যয়ঃ | বু বরণে সেবায়।ম্ আবরণে চ। বরণীয়ও) 
ইয়উ'দেশেন পাদপৃষ্তিঃ করণীয়া ইতি পিগলা- 
ছধ্য/চখাসনম্। *ইয়াদিঃ পূরণ” ইতি পিঙ্গল 

| চতুর্বিশত্যক্ষরা গাক়ত্রীতি জাতে? । 
| | খৈধবৈ: আীকষঃ এব সেবনীয় ধরণীপল্চ। 

লা শশীশিশীসীাাশি টি শশী িিশিটিশশচ ০ 

আদম গুলাস্নঙিনং 

পপ পপ ৮ শট শি শী 

॥ 

ইতাপি অত) 
শকনঃস্য পরমা মনে বরণীরত্বমুক্তম | যণ| কন্ঠ 
পি ওমতমেব প্বণাততেন বণতে, বখোহপি তাদশীং 
ক|ং সীঘহেন, তথা ভগবান আদাসতেনামীয়- 
ত্বেনাঙ্গীকারং 

গানিয।ৎ 

[এরে ধন 

তাত হতু৮াতে। ভর্গঃ তহৎ 
তিডিহও ভগপদুঙানাম্ আঅঙ্ঞানাঙ্ধকার- 

শন[ভধেয়তস্। শস্ঞ 

সর্ধব- 

«তর 

(০2 

পারে ইঠাপ্মাৎ ঘণ1 ভঞদোশ বুম । 

কম্মফণগাবহেতুহৎ মদু৬বণাদ্ছা ভগীঃ। 

তাস্তনতং লে শর্গাথ্যং তগ্ুমুক্ষভিঃ | জন্মমূত্া- 
পনাশাম ৮হবযমা খিতনগা চ॥৮ ছতি যাজববাঃ| 
পাদ হ15 তেছো জগদহালয়তেহ থলম্। 
২৮মাস অস্পায়ো তেলে বিচ্ঈমামকম্ ৮৮ হাত 
গভায়াং শ্বয়মের ভগবত! উত্তম্। স যশ্চাক্সং 
গবে বশ্চাসাবাদিতো ইতি জতেঃ। ধোয়? সদ! 
এাঃমগুণমধ্যবন্তা নারাযণঃ সরসিঙ্জাসন ইতাদিক 
খসাগগেরম। তি বেদান্ত প্রংসদ্ধম | 
ভগঃ। ধীমাহ ধ্যায়েম হি ইতাথং। 
হত তেবস্ক রাহোঃ শিরবৎ ওপটারিকত | 

তেঞেোময়ং পুর'যোভমং 

চশ্বরানী ঠার্থঃ | এষোহস্তরা(দত্যো হরণ: পু্ষে। 
দশাতে হিরগায়শ্রঃ ছিরগায়কেশ আগ্রণখাৎ 
সর্কা এব স্্র্ণ। ওসা যথা কপা,সং পুগুরীক- 
মেখাঙ্গীনা!ঠ ছ!ন্দেখা আঃ 

তেগে। 

দেখস্য ওগঃ 

০য়] যৎ্ সবি 

ততঃ নং আদ্ছাকং (পযঃ হানোপাদানাক্ণাব্ষযাণ 

উপাসনাগাপযুষ্ঠনি বিশ্যেজ্জানাণি 
প্রেমাদীশি মচোবয়াৎ প্রেবয়ং ক্রেরয়তু হতি ঝা। 
ঘৎ ইঠাথে যু হত 

স"ন।!গ 

5 লশবাভায়ঃ। ধিয়ঃ ইতি 
[থতীয়াপভ্পটনম্। আশয়া গাযহ্যা ঠঠলপারাবৎ 
আ'বাচমস্থ শসন্থানকগা গঙ্গ গবাহবৎ অবিচ্ছিন্ন 
মনে হাওদপা বাড স্বানষঠাননুখেন প্রতি 
গাদিত। ভথতি, জগৎকারণসোব উপাস্যতাৎ। 
কারণস্ত ধ্যয়ঃ ইতি শ্রুতেঃ। যে দেবঃ সবিতা, 
স্লাকং ধিয়ো ধঙ্্াদিগে/চব!ঃ গ্রেরয়ং তত্তস্য 
তদ্বরশত্তদ্ববেণ খুপাশ্ছহে ইত অতেঃ | পকানিঙ্জা- 
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মুলে ধ্যায়েৎ পরসাক্ম(নমখায়ম্। খিঞুং চতুস্ুজিং 

কফং কনপামন্মধ্যগম্ ॥ 

কটটৈকপশেভিতম্। যুখশীধাবিণং দেবং গীত- 

(নসমচ। হম্। বষ্কুগুলং টিস্তয়ে- 

দাম ॥ সন্ধ্যাঘেণং অপেব্ধযয়েডু' ওযু! ও প্রদারকম্। 

খধ$এী ভু গায়এী সাঙ্গাচন্ত্যা প্রযইতঃ। 

রাধকাকপণা পঙ্ী মন্ত্র ধষ্ঠা এারেধত।। রজম্বেত 

তথ[শীশবস্ত্রভরণভাবতা। গায়রীরাপণীং ধ্যায়ে 

সাধকং বৃঝ্বন্প তম এ হাতি পক এম্। 

অস্যর্থ-ঙ ধা$গ ভত্তপন কিপ, প্রত্যয়ে ইঃ 

হয়। ভু শবে সন্ডা, পাপ, বগি, শুদ্ধ, [6৩৭ 

ও [মস্রণ ব অংগ, খিক, অথ। ভূঃ এ্রর্ধ্যবাচক। 
ভুবঃ অথ।ৎ ভুবলোক | জুণঃ শবে বাধ্য |শবূপিত 

হয়। সুঃ শবে এ অর্থ। মহঃ অর্থাৎ মহণে।ক। 

মহঃশবেদ পুজা দীপ্ত, বৃদ্ধ অথ। ম২স্1অরু- 

মঃ অথ শ্রীকষচন্ত্র। শ্রুততে মহঃ শবে 

চন্দ্র বলেন। মহ; বলিতে শ্রেষ্ঠ যশঃ। জনঃ 

অর্থৎ জনলোক খা জন+ঘচ.-জনঃ আঅথাং 

জগতকর্ত। শ্রীকষং। জনঃ বলিতে বৈরাগ্য। 

তপ+ অন্ন ০ ৩পঃ তপলোক অর্থাৎ সবখধ্যযুনব 

শরীক । ৩গ শবে দাহ ও এশ্বধ্য অথ। জনময় 

ভপ ধার এই শ্াতিবাক্যে তপঃ শবে জ্ান। 

সধণে হ৬ং, এহ অর্থে সত] অর্থাৎ শক্তবৎসল 

সর্বস্তধামী নারায়ণ। সাবিতীৰ খবে ববিশ্বামত্র, 

ছন্দ গায়ত্রী দেখত সবিতা অর্থাৎ শ্রীকষ্ণ 

ভগবগ্রক্তি' গ্রাপ্রি জন্ত জপে নিষুক্র হউন। দেবস্য 

অথাৎ চেঙন ও এঠেতগা্ক অগত্আীড়ায় 

মোদমাণ, এবং নিরতিশয় কাস্তি ও স্ততিযুক্ত 

ত্ীবৃন্বনাবিহ।রধুক্ত। খাপশ্রীড়ায় যোদমান ও 

গোপীগণের মদনিবারক আীরুষ্ণের। দিব. 

প্1গ্তচ, দেবং তসা দেধস্য। সবিস্ুঃ অর্থ।ৎ 

সকল জগত্অষ্টা শ্রীকষের। বরেণ্য অর্থাং 

ভগবপ্তক্তগণ কর্তৃক প্রাথনীয় । বু+রেণ্যন্ 

বয়েণ্য। বুশব্বে বরণ, সেবা ও আবরণ অর্থ। 

থম ধনং 

.. ইয়াধিঃ পূরণ), এই পিগণ শুছ সার ব1ইছঙল 

শ্রীঙীচৈতগ্যচরিতামবৃত। 

(কিরীটহারকেযু$* | 

[ পঞ্চবংশ পরিচ্ছেদ। 

| বরণীয় পদ হয়। গাম্গত্রীর চব্বিশ অক্ষর, হত্তি 

| ক্রতি। ভক্তগণ কর্তৃক শীকষ্ণই সর্ব র। বরণীয় ও 

| সেবশীয়। যমেদৈষ বুগুতে ইত্যাদি জ্রস্থিবাক্য 
ূ ঘার। শ্রীকৃষ্ণের বরণীরদ্ব উত্ত হইয়াছে। যেন 

কন্ত। নিজ।ভিমত ব্যন্তিকেই পতিত্বে বরণ কৰে) 

বরও তাদূশী কন্াকে শ্বীরত্বরূপে গ্রণ করে, 

তঞ্জপ ভগবান্ ভক্তকে শ্বদাসত্ব বা আস্মীয়ত্বরূপে 

অঙ্গীকার করে। তর্গঃ অর্থ।ৎ সেই সেই তেঞঃ। 

যাহ। ভক্তগণের অজ্ঞানান্ধকারকে নাশ করে, 

তাহাই ভেজঃ শব্দে খিত হয়। অথ, ভ্রম্গ 

অর্থ পাক। ভ্রস্জ-ঘএ.+ কুত্ব-ভর্গশঃ অর্থ! 

সব্বকন্মকলপাকহেতু সঞ্লের পালক শ্রীকদর্র। 

যান্ঞবন্ধয বলেন, আদিত্যান্তর্গত ভর্গ নামক তের 
মুযুক্ষগণের জন্ম খৃহ্যু ও ব্রিতাপকে বিনাশ করেন৷ 

গীঠায় শরীক স্বগং বপিয়!ছেন, আদিত্যগত যে 
তেজ সমুদায জগতকে আলোকিভ করিতেছে। 

চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেঞ্জ অবস্থিতি করিক্প্চে 

সে সকল তেজই আমার বলিয়া জানিঘে। « 

সদা মঞ্ের অর্থ দেখুন। তত অর্থাৎ বেদ, 

গ্রপিক্ধ। ধীনছি অর্থাৎ ধ্যান করিব। রানুর শিরের 

ন্যায় ভীরুষ্ণ ও তাহার তেজের ভেদ গুপচারিক 

সর্ধ্যমণ্ডণান্তবন্তি তেলোময় শ্ীকৃষ্ণকে চিন্তা করিব 

হহাই ধীমাহু শব্দের অর্থ। ছাপোগ) শতকে 

১ ৬ থণ্ডে বলিয়াছেন, এই আ:দত্যমগুলে; 

মধ্যে যে ছিরপ্রগ পুর্ণষ দৃ& হন, গাছার শ্হ 
হরণ্যয়, কেশ হিরগায়। এক কথায়, তাহা; 

নখাগ্র ঘইতে কেশ পর্য্যন্ত সকলই স্ধর্ণ। তাহা; 

পুগুরীক* সদশ তেজন্বী চক্ষুদ্বয় কপিপৃষ্টে: 
অধঃগ্রান্তের হায় আরক্তিম। তাহাকে যি? 

জানেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন 

যে অর্থাৎ সবিসভূতেজ নঃ অর্থথৎ আমাদিগের ধিয় 

অর্থাৎ ছানোপাদানাণি বিষয় বুদ্ধাদি সকল 

পপ্রমাদতে প্রেরণ করুন| ধিক্পঃ ধ্বিতীয় 
ধহুবচন। শ্রীকষ্ঃ উপাপ/তহতু, এই 

অপ থাবা তৈপধারার বা ঈঙ্গাগ্রবাহের 



মধালীল!। ] শ্লোকের ও পয়ারের ভাবাথ। ৩০ 

অবিচ্ছিন্ন শ্থৃতিসস্তানরূপ। বা! মনোবৃত্বিন্ূপা কুষঃ- 

ভক্তি গ্রাতিপদিতা হয়েন। শ্রুতি বলেন, যে 

গবিতা অর্থাৎ জগততষ্টা শ্রীকধ। আমাদিগের 

ধর্মাদিগোচর! বুদ্ধাাদিকে প্রেরণ করেন মেই 

ঈীকষের সেই তেজকে এবং সেই বরেণা শ্রীকৃষ্ণকে 

উপাসন। করি। পঞ্চরাত্রে বলেন, আদিতামণ্ডলে 

পল্মাসনস্থ কীরীটকেমুরহার প্রতৃতি দ্বার! শোভিজঃ 

গীতবন্ত্ ও মুরলীধারি, শ্রীকৃষ্ণকে চিন্ত| করিবে। 

ভক্তিমুক্তিপ্রদায়ক এ পুরুষকে ব্রিসন্ধ্া। জপ ও 

ধ্যান করিবে। তদনস্তর রক্ত, শ্বেত তথ! নীলবস্ত 

ও তৃষণেভৃষিতা মঙ্্রেরে অধিষ্ঠাত্রীদেবতী গায়ত্রী- 

দপিণী রঞ্চগ্রিয়! রাধিক।কে ধ্যান করিবে। প্রণব 

ও গায়ত্রীর অর্থ আলোচনা! করিলে বুঝা যাঁয় যে, 

প্রণবের অর্থ গায়ত্রীতে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। গায়নত্রীর 

মর্থও আবার চতুঃশ্লে।কী ভাগবতে অধিকতর স্পষ্ট 

(ইয়াছে। আদির প্রথম পরিচ্ছেদে ৮ পৃষ্ঠায় 
তুঃশ্লেকীর ব্যাথা দেখিবেন ॥ ৩২ ॥ 

(২৯২ পা) *আত্মাবানামিতি ।" 

গ্রাকের তাৎপর্য শ্পেকাথে গ্কাখ 

তছে। 

শভাগবতের” পয়ার প্রমাণ এই প্লোক। এই 

লাক দ্র! দেখাইলেন, উপনিষদ ও ভাগবত এক 

কথাই বলেন। শঈশোপনিষদে, ঈশাবাস্যমিদং 

পর্বং যঙ্(কঞ্চিং জগত্য।ং জগতৎ। তেন তাক্তেন 

হুজীথামাগৃধঃ কসাশ্বিথপমম্॥” অতএব উপনিষদ 
9 ভাগবতের একমত হইপ। এরূপ ভবে সর্ব এ 

দ।নিতে হইবে ॥ ১৮ ॥ 

(২৯২ প।) “এক গ্রে।ক'** পবন ॥৮ 

৩৫ পয়ারের ভাবার মরল। যে খক্ 

ইইতে যে শ্ুত্রের প্রকাশ হইয়াছে, সেই 

হত্রের অনুরূপ শ্লোক আবার ভাগবতে 

নিবন্ধ হইয়াছে । অতএব বেদ” উপ- 

নিষদ্ ও সুত্রের যে অভিপ্রায়, জ্ভাগ- 

বতেরও তাহাই অভিপ্রায় জানিতে 
নও 

হইবে। ভাগবতের ব।হ] মধ্থন্ধ, অভিধেয় 

ও প্রায়োজন। বেদ ও যেদাষ্তেরও তাহাই 

সম্বন্ধ+ অভিধেয় ও গ্রায়োজন। চতুঃ" 

শ্লোকীতে উহা নিধীত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ 

(২৯২ পা) “জ্ঞানমিতি । শ্লোকের 
টীকা ও বাঙ্গল। আদির ৮ পৃষ্ঠায় দেখুন । 

চতুঃগ্লোকীর প্রথম প্লোক ॥ ১৯। 

( ২৯২ পা) “যাবানহমিতি 
শ্লোকের চীকা ও বাঙলা আদির ৯ পৃষ্ঠায় 
দেখুন। “ৃষ্টের পুর্বে পর পয়ারে ইহার 
অর্থ কাশ করিতেছেন ॥ ২০ ॥ 

(২৯২ পা) “অহগেবেতি। ক্লোকের 

টাকা ও বাগলা আদির » পৃষ্ঠায় দেখুন । 

“অহমেব” পর পয়ারে ইহার অর্থ 

করিতেছেন ॥২১। 

(২৯৩ পা) “খখতেহর৫থমিতি 1 

শ্লোকের দীকা ও বাঙ্গল। আদির * পৃষ্ঠায় 
দেখুন “মারাকার্য্যা পয়ার গ্রামাগ 

শ্লেক ॥ ২২॥ - 

(২৯৩ পা) “এতাবদিতি )* গ্লোকের 

টীক। ও বালা আদির ১০ পৃষ্ঠায় 
দেখুন | “অভিধেয়” ইত্যাদি পয়ার 

প্রমাণ শ্লোক ॥ ২৩॥ 

(২৯৩ প1) *্যথ| মহান্তীন্তি।* 

শ্লোকের চীকা ও বান্গলা আদর ১০ 

গুষ্ঠায় দেখুন । “আমাতে যে" ইত্যাদি 

পয়ার প্রমাণ শ্লেক ॥২৪॥ 

(২৯৩ পা) “বিসৃঙ্গতীতি।' গেকের 
তাণপর্যা শ্লোকার্থে পকাশ আছে। 

“ভক্ত আম।”পয়ার গামাণ শ্লেক ॥ ২৫ 

(২৯৩ পা) “নর্কাভুতেমু" এবং 



০১০ 

“থায়ন্ত্য উচ্চৈরিতিশ শ্লোক দুইটি প্যাহা 

নেত্র পড়ে পয়ার প্রমাণ শ্লেক 1২৬২৭। 

(২৯৪ পা) “ণদ প্দন্তি* “ভগব[নমেক" ও 

“এতে চাংশেতি | শ্লোক তিনটি দ্বার 
গম।ণ করিলেন, ভীকিষই নন্ব ন্ধতত্ব (২৮৩ 

(২৯৪ পা) “ভক্ঞাহং “ন স।ধঘি 

ও “ভয়মিতি |” শ্লোক ঠিনটিতে অভি- 
ধেয়ভর্তি বলিত 

(২৯৪ পা) “্রন্ত১*৮ ও ণএনং ব্রত 

ইতি। 

পয়ার প্রামাণ ॥ ৩৪1৩৫ ॥ 

(২৯২ পা) “অরোহয়মিতি* “নর্বা- 
বেদেতি” ও গনর্ববেদ[ম্ুনারমিতি |” 
গ্লেক তিনটির তাৎপর্য) গ্রেকার্ধে একাশ 
আছে। “শিজরুত” পয়।র 

মেক ॥৩৩-৩৯॥ 

(২৯৫ প1) “জনম্ম(দ্যম্যেতি |" শোকের 

টীকা ও বাঙ্গল। মধ্যের ৭৯ পৃষ্ঠায় দেখুন। 
এই শ্লোকোক্ত 'মজ্যং পরং মন্বন্ধ এবং 

'ধীমহি” প্রয়োজন ॥ ৪+॥ 

(২৯১ প|) “ধশ্ম ইতি |” শ্লোকের 

টিক] ও বাঙ্গল। আদর ১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন। 

2 প্লেক দুইটি “এবে শুন গ্রে 
টিন 

গুমাণ 

ইহাতে গ্রায়াজন শির্কেশ করিলেন ॥8১॥ 22 

৬২৯১ পা) নিগমকপ্পজরোরিতি” ও 

'বয়ন্ত্র নেতি ॥” -শ্লাক দুইটির তাত্পধা : 
শ্লেকাথে প্রকাশ আছে। “কুফভর্ডি ৰ 

পয়ার প্রমাণ গ্লেক ॥ 8১8৩। 

(২৯) প) “তবে বায় সুবুদ্ধি রায় 
সেই ছচ্ম পাইয়।' এই পয়ারে ছদ্ম স্থলে 

ছল পাঠ হইবে। অপর পয়ারার্থ সরল। 

ও শ্লীচেতন্থচরিতামবৃত। 

১১-৩। র 

[ চঞ%চুর্বিংশ পরিচ্ছেদ। 
০৮ 

(৩০৭ প1) “কৃষ্লীলম্বত "১ **, 
নিবেদন ॥ এই ৮৪ ও ৮৫ পয়ারের 

ভাবার্থ। 

গ্রন্থক(র বণিতেছেন, নদী কখন পর্বত কন 
বৃহৎ সরোবর হতে উতপ্র হইয়া! শত শত ধারার 
প্রণাহত হওতঃ যেমণ সকলের আনন্দঠাদ!ণ, 
করবেন, তঙ্জরণ টৈতন্যলীলারূপ অন্গয় সর 
হইতে কৃষ্তণালারূপ মণী শত শতবারায় টার সা 
প্রবাহিত হ্য়। অক্ষয় সরোবর বলাতে বুঝা . মুঠ, 
চৈতম্ুলীলা মরোবর শুক হয় ন1। দশাদক বা৯ছ 
সর্বর সকল স্থান বুঝাইতেছে। সেই রো, 

মনোহংস বিচরণ করাও ॥ ৮৪1৮৫ ॥ 

৩০০ পা) প্ধষভক্তি,*১আহার ৪ 
এই ৮৪ ও ৮৭ পয়[রের ভাবার্থ। গ্রন্থ- 
ব।র দৈন্য পূর্বক নিবেদন করিতেছেন। 

পন্ম ব্যতীত সরোবর শোভ। পায় ন! বলি! 
কষ্ণভক্তের সিদ্ধান্সনুহকে পন্স বলিলেন এবং 
চৈঠন্যপীল হইতে কঞ্চওক্তি গ্রচার হওয়াতে 
চৈভন্যপীলাকে মরোবর বলিলেন। কুমুধন 
বলতে পন্মন। পদ্মের মধু বলিতেছেন, গ্রেষরম। 
মধুপাণ এয়োজনহেত মনকে মধুপ বলিলেন । 

পথ রাআদন গ্রশ্কটত থাকায় অগ্রাকৃত পম 
বুঝাইতেছে । হংসগণ ক আহার ।করেন, তা 

বালতেছেন, “কধকেলিশ ইত্যাদি ॥ ৮৬৮৭ ॥ 

(৩০০ প1) 'মেই নরোবরে *** ১" 
জগজন ॥ এই ৮৮ ও ৮৯ পয়াবের 

ভাবার্থ। চৈতন্যলীল। সরোধরে বিলান 
করিলে কি হয়, তাহা ধলিত্তেছন, 

হবে” উতার্দি। তাতে, নাধু মহা 
খেখ পধ্খ করিলে 1৮৮৮৯ ॥ 

(৩০, পা) “চৈত্তন্যলীল। 

এই ৯০ হইতে ৯৩ পর্যন্ত 

ভাবার্থ মরল। মাধূর্য্যপী[চুর্যয, প্রচুর 

মধুর। ম্বতান্বিত, অস্বতযুক্ত ॥ ৯০-৯৫ ॥ 

ইতি মধ্যলীল।য় পঞ্চবিংশে 
নুঝোধিনী টীপ্ননী ॥ 

এ 

কুধদান ॥” 

ইতি গচৈতন্যচরিতাস্বতে মুধ্যখণ্ড সম্প ণম্॥ 








